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Խոսք երախտագիտության
Սույն ժողովածուի կազմողները և հրատարակողները՝ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, «Հոգևոր
Հայաստան» ՄՀԿ–ն և մասնավորապես kinoashkharh.am կայքի խմբագրակազմը երախտապարտ են
ՀՀ մշակույթի նախարարությանը, որի ֆինանսական աջակցության շնորհիվ է հնարավոր եղել գրքի
տպագրությունը, ինչպես նաև մշակույթի նախկին նախարարի խորհրդական Նաիրա Եղիազարյանին և
բանաստեղծ Արմեն Սարգսյանին ծրագրի ներկայացման և իրականացման գործընթացներին աջակցելու
համար:
Կազմողները երախտապարտ են Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ (IDeA) հիմնադրամի
ներկայացուցիչներ Էլեոնորա Մալխասյանին, Օֆելյա Մանուկյանին և Սյուզաննա Սարգսյանին, առանց որոնց
աջակցության հնարավոր չէր լինի անգլերեն թարգմանությունը:
Խորին երախտագիտություն «Ստորակետ» ճարտարապետական ստուդիայի տնօրեն, ճարտարապետ
Մերուժան Մինասյանին և ստուդիայի ճարտարապետ Անի Պապյանին, որոնք սիրահոժար ստանձնեցին գրքի
ձևավորման աշխատանքները:
Հատուկ երախտագիտություն ՀՀ ՊՆ Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությանը
«Կինոաշխարհ» հանդեսում «Պատերազմի վավերագրողները» հոդվածաշարի հրատարակմանը նպաստելու
համար, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ «Զինուժ» ստուդիային տեսանյութեր տրամադրելու համար:
Կազմողները երախտապարտ են մանավանդ ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի Տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ, գնդապետ Սենոր Հասրաթյանին և ԼՂՀ Ստեփանակերտի
ռազմական ոստիկանության բաժնի նախկին պետ, գնդապետ Աղասի Բագրատունյանին չափազանց
օգտակար խորհրդատվության և Արցախում նյութերի հավաքման աշխատանքներին օժանդակելու համար:
Շնորհակալություն ՀՀ նախագահի աշխատակազմի Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնին
տեսանյութերի տրամադրման, Կինոկենտրոնի աշխատակից Մերի Մարտիրոսյանին տեսանյութերի մոնտաժի
և «ՍԻ ԴԻՋԻԹԱԼ ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ–ին տեսանյութերի վերջնական պատրաստման և տպագրության համար:
Կազմողները զգացված են նաև Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության
ազգային թանգարանի (ՀԱՊԹ) փոխտնօրեն Սվետլանա Պողոսյանի, գլխավոր ֆոնդապահ Արուս
Ասատրյանի և պահպանության բաժնի աշխատակից Ծաղիկ Ծատուրյանի բարեհաճ վերաբերմունքից, ինչի
շնորհիվ գրքում օգտագործվեցին Կարեն Գևորգյանի հեղինակած որոշ լուսանկարներ, որոնք պահվում են
թանգարանում:
Կազմողները գոհունակության և երախտագիտության խոսք են հղում նաև սցենարիստ, գրող Հարություն
Հարությունյանին և Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի (ՄԶՄԿ) վերլուծությունների և
զարգացման բաժնի ղեկավար Վահան Ասատրյանին տրամադրած օգտակար տեղեկատվության և
խորհրդատվության համար:

Նախաբան
Պատերազմը մարդկությանը պատուհասող ամենասոսկալի երևույթներից է, եթե ոչ ամենասոսկալին,
որը իրավամբ հաճախ համեմատում են դժոխքի հետ: Սակայն համաշխարհային պատմությունը մեծ
հաշվով մեծ ու փոքր պատերազմների պատմություն է, որոնք ուղեկցել են մարդկությանը անհիշելի
ժամանակներից: Եվ թեպետ անցած հարյուրամյակում, երբ ընդամենը քառորդ դարի ընդմիջումով տեղի
ունեցան երկու համաշխարհային պատերազմները, որոնք միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր խլեցին ու
ծնեցին ևս մի սարսափելի երևույթ՝ ցեղասպանությունը՝ վերջապես թելադրելով այն գիտակցությունը,
որ մարդկությունը գնում է ինքնաոչնչացման ճանապարհով, երբ աշխարհում ստեղծվեցին տարբեր
միջազգային կառույցներ՝ կոչված կանխելու պատերազմները կամ խաղաղ կարգավորման հուն թեքելու
արդեն իսկ առաջացած հակամարտությունները, ավաղ, դրանք ավելի ահավոր դրսևորումներով
շարունակվեցին նաև անցած դարի երկրորդ կեսին ու այս դարասկզբին և ըստ երևույթին կշարունակվեն
այնքան, որքան գոյություն կունենա մեր մոլորակը:
Մինչև տեսախցիկի գյուտը պատերազմների մասին տեղեկանում էինք գրավոր աղբյուրներից,
փաստորեն՝ միջնորդավորված, նայած, թե տվյալ տեղեկության հեղինակը ինչ լուր կամ տվյալ էր
ցանկանում հայտնել և ինչ տպավորություն կամ կարծիք ստեղծել: Կինոյի գյուտից հետո հնարավորություն
ստեղծվեց ոչ միայն կարդալու պատերազմի դժոխային իրադարձությունների մասին, այլև տեսնելու:
Ըստ էության՝ զգալի չափով բացառվեց կողմնակալությունը: Տեսախցիկ գործածողը, անշուշտ, կարող էր
ընտրողաբար նկարահանել դեպքերն ու դեմքերը և ընտրողաբար էլ ցուցադրել նկարահանածը, բայց այն,
ինչ ցուցադրվում էր, միևնույն է, իրական էր:
Փաստորեն, նորագույն շրջանի պատերազմները մղվում են երկու ճակատով՝ բուն ռազմադաշտի և
քարոզչության: Պատերազմի ելքը, անշուշտ, վճռվում է ռազմի դաշտում, սակայն պակաս կարևոր չէ
քարոզչական կռիվը, քանի որ դա է նաև պայմանավորում հաղթանակի կամ պարտության ամրագրումը
բանակցությունների սեղանի շուրջ: Այստեղ ահա էապես շահում է այն կողմը, որը հաղթանակ է տարել
քարոզչական ճակատում: Ուստի պատահական չէ, որ պատերազմների ժամանակ կինեմատոգրաֆի
ոլորտում առաջնային է դառնում փաստավավերագրական կինոն: Արվեստի արժեք լինելուց զատ և
առավելապես՝ վավերագրական կինոն անփոխարինելի քաղաքական գործիք է դառնում: Հետևաբար
զարմանալի չէ, որ տեսախցիկը երբեմն անվանում են հատուկ նշանակության զենք, իսկ պատերազմը
նկարող օպերատորներին՝ զինվոր երկու հրացանով:
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Բերենք միայն մի օրինակ: «Օսկար» մրցանակաբաշխության ավելի քան 80–ամյա պատմության
ընթացքում խորհրդային–ռուսական կինոն ընդամենը 6 անգամ է մրցանակ ստացել (4–ը խաղարկային
ֆիլմերի, 1–ական վավերագրական և անիմացիոն) և առաջինը՝ 1943 թ. «Գերմանական զորքերի
ջախջախումը Մոսկվայի մատույցներում» («Разгром немецких войск под Москвой») վավերագրական ֆիլմի
համար: Անկասկած է, որ մրցանակի շնորհման խնդրում վճռական դեր է խաղացել ոչ այնքան արվեստը,
որքան քաղաքական գործոնը, ընթացող պատերազմի մասին ճշմարտությունն իմանալու մղումը: Ի դեպ,
հենց այդ տարին առաջին անգամ մրցանակ սահմանվեց վավերագրական կինոյի համար և ներկայացված
25 ֆիլմերից հաղթանակ տարած չորս ֆիլմերն էլ պատերազմի կամ զինված ուժերի մասին էին:
Պատերազմի վավերագրողները, անշուշտ, բազմաթիվ խնդիրներ են լուծում, բայց ընդհանուր առմամբ
ամենակարևորը պատերազմի մասշտաբները և կողմերի մտադրությունը կամ ծրագիրը ցույց տալն է,
այլ կերպ ասած՝ կողմերի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը. որ կողմը ինչի համար է կռվում և
ինչպես: Անշուշտ, տարբեր վավերագրողների դեպքում տարբեր չափով է դա հաջողվում, բայց բոլորի
դեպքում ձգտումը նույնն է: Եվ հաջողության գրավականն էլ ռազմաճակատի հնարավորինս շատ կետերում
առավելագույն նկարահանումներ իրականացնելն է, այսինքն՝ մեծ թվով նկարահանող խմբեր ունենալը:
Պակաս կարևոր չէ յուրայինների խիզախությունը ցուցադրելը, ինչպես նաև բանակի և բնակչության կապի
ապահովումը, ինչը մեծապես պայմանավորում է պատերազմի ընթացքում և΄ ճակատի, և΄ թիկունքի ոգին
բարձր պահելը:
Այդ է պատճառը, որ արդեն իսկ անցած դարի առաջին կեսից պատերազմը սկսվելուն պես
պատերազմող կողմերը ոչ միայն անմիջապես համախմբում էին զինվորական ուժերն ու զորակոչում
խաղաղ բնակչությանը, այլև կինեմատոգրաֆիստներին, ստեղծում օպերատորների հատուկ
ստորաբաժանումներ և ուղարկում ռազմադաշտ: Ընդ որում՝ ներգրավվում էին ոչ միայն վավերագրողները,
այլև խաղարկային կինոյի ամենաականավոր ներկայացուցիչները: Այսօր օպերատորների և լրագրողների
հատուկ մասնագիտացում գոյություն ունի՝ այսպես կոչված պատերազմի կամ ռազմաճակատային
վավերագրություն, և խոշոր հեռուստաընկերությունների այն աշխատակիցները, որոնք նման որակավորում
ունեն, զբաղված են աշխարհի թեժ կետերից նյութերի մատակարարումով:
Այդ տեսագրությունները չափազանց թանկ գին ունեն և դրամական որևէ չափման չեն ենթարկվում,
մանավանդ երբ վավերագրողն իր երկրի պատերազմն է նկարում: «Մենք՝ ռազմաճակատի
կինոօպերատորներս, որ նկարում էինք Մեծ հայրենականի հսկայական ճակատում՝ Բարենցի ծովից
մինչև Սև ծով, 252 հոգի էինք: Մարտերում զոհվել է յուրաքանչյուր հինգերորդը: Ողջ մնացածներից էլ
գրեթե բոլորը վիրավորվել կամ կոնտուզիա են ստացել, երբեմն՝ մի քանի անգամ: Երեքուկես միլիոն
մետր կինոժապավենը, որ նկարահանել ենք պատերազմի այն 1418 օրերին, ինչպես ասում են, տեղով
արյուն է: Հիմա այդ ժապավենները տեղով ոսկի են»,– իրավամբ ասել է Երկրորդ համաշխարհայինի
վավերագրողներից Սեմյոն Շկոլնիկովը:
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Ավելացնենք, որ պատերազմից հետո ոսկով չափվող նյութերի գինը տարեցտարի բազմապատկվում է՝
դառնալով պատմաբանների ու քաղաքագետների ուսումնասիրության առարկա, քանի որ դրանք օգնում
են վեր հանելու ճշմարտությունը և շտկելու պատմության անարդարությունները, եթե թույլ են տրվել
պատերազմի իրարանցման ընթացքում: Չասենք արդեն, որ դրանք անփոխարինելի միջոց են նոր
սերունդների դաստիարակության գործում:
1990–ականներին պատերազմը, ցավոք, ներխուժեց նաև մեր երկիր և մեր կինեմատոգրաֆ:
Սակայն մեր իրավիճակը յուրահատուկ էր: Երբ սկսվեց Արցախյան պատերազմը, մեր օպերատորները,
ռեժիսորներն ու լրագրողները, ի տարբերություն այլ երկրների, պատերազմի վավերագրության փորձ
չունեին: Բացի այդ, երկիրը բանակ չուներ, հետևաբար պատերազմի տարեգրությունն էլ կազմակերպված
չէր: Ինչպես ազատամարտիկներն էին ճակատ մեկնում կամավոր, այնպես էլ լրագրողներն ու
օպերատորները:
Յուրաքանչյուր լրատվամիջոց իր հայեցողությամբ ու իր հնարավորությունների սահմաններում էր
մարդիկ ուղարկում ճակատ, կամ իրենք՝ կինեմատոգրաֆիստներն էին ինքնակազմակերպվում ու խմբեր
կազմում: Հայտնի են, օրինակ, վավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիայի տնօրեն Ռուբեն
Գևորգյանցի և «Նավիգատոր» ստուդիայի հիմնադիր Կարեն Գևորգյանի կազմակերպած խմբերը,
սակայն հավաքագրման սկզբունքը, միևնույն է, կամավորությունն էր: Ընդ որում, ճակատ էին մեկնում
տեխնիկական ու նյութական շատ սուղ հնարավորություններով, չունենալով փոխադրամիջոց, երբեմն՝
սիրողական տեսախցիկներով, երբեմն չունենալով տեսաերիզների անհրաժեշտ պաշար: Կյանքի
գնով իրականացված նկարահանումները շատ հաճախ ոչնչացվում էին սեփական ձեռքերով, որպեսզի
տվյալ ժապավենի վրա նոր նկարահանում արվեր, ասենք՝ նկարահանված ժապավեններն էլ մեծ
դժվարություններով էին հասնում շրջափակված Հայաստանի հեռուստատեսություն, ամենավտանգավոր
ճանապարհներով ու փոխադրամիջոցներով: Եվ ցավալին այն է, որ կյանքի գնով պատրաստված այդ
տեղեկատվությունն էլ չնչին չափով էր ծառայում իր նպատակին, քանի որ էլեկտրականության հովհարային
անջատումների պայմաններում ապրող բնակչության շատ փոքր մասն էր հնարավորություն ունենում
դիտելու այն: Այնպես որ, ինչպես իրենք՝ պատերազմի վավերագրողներն են խոստովանում, իրենց
աշխատանքն ավելի շատ ծառայում էր օտարերկրյա լրատվամիջոցներին, իրենց մխիթարում էին այն
մտքով, որ գոնե միջազգային հանրությունը կտեսնի ճշմարտությունը:
Հետագայում, իհարկե, և΄ բանակն էր ձևավորվելու, և΄ պաշտպանության նախարարությունը, և΄
տեսաֆիլմերի հատուկ բաժինն այդ նախարարությունում, բայց ռազմաճակատային լրատվությունն
ապահովողների դժվարություններն ու զրկանքները, ըստ էության, չէին պակասելու: Ի պաշտոնե են
ճակատ մեկնում, թե կամավոր, ի վերջո հոգեվիճակը նույնն է, գնում են՝ չիմանալով՝ ողջ կմնան, թե ոչ:
Սակայն շատ ավելի ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ մեզանում պատերազմի տարեգրության
ստեղծման առումով յուրահատուկ էր ոչ միայն բուն պատերազմի, այլև հետպատերազմյան շրջանը:
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Եթե այլ երկրներում հասարակությունը ճանաչում է իր պատերազմի վավերագրողներին, արժանին
մատուցում, խնամքով պահպանում, ուսումնասիրում ու գնահատում նրանց ստեղծածը, ապա նույնը
չենք կարող ասել մեր դեպքում: Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից վավերագրողի` վերը
բերված մեջբերումից երևում է, որ հայտնի ու ճշտված են այդ պատերազմը նկարողների թիվն ու
անունները, ինչպես նաև նրանց նկարահանած նյութերի ծավալը (252 հոգի, 3,5 մլն մետր): Անշուշտ,
լավատեղյակությունը պայմանավորված է տվյալ գործի կազմակերպվածությամբ. սկզբից ևեթ
հայտնի է եղել, թե ինչ կինեմատոգրաֆիստներ են զորակոչվել ու մեկնել ճակատ, և այդ ամենը
համապատասխանաբար արձանագրվել է: Անշուշտ, մեր տեսագրողների աշխատանքը տարերային էր,
չհամակարգված, անշուշտ, նրանց զգալի մասը ճակատ է մեկնել կամավոր՝ գուցեև չգրանցվելով որևէ
տեղ, բայց Արցախյան պատերազմից հետո՝ ավելի քան 20 տարի անց էլ նրանց ստույգ թիվը հայտնի չէ:
Այս իրավիճակում ավելորդ էանգամ խոսել նրանց աշխատանքների գիտական գնահատականի մասին:
Համենայն դեպս պատերազմի վավերագրողների մասին որևէ կինոգիտական ուսումնասիրության մեր
որոնումները արդյունք չեն տվել: Այնպես որ այն այն հարցը, թե որքանով է հայ վավերագրական կինոն
ծառայել իր նպատակին Արցախյան պատերազմի ցուցադրման ու մեկնաբանման տեսանկյունից, դեռևս
հիմնավոր պատասխան չունի և մեծ հաշվով հռետորական է:
Այնինչ արդեն իսկ Հայրենական պատերազմից մեկ–երկու տարի անց՝ հետպատերազմյան
այն ծանր տարիներին անգամ ստվար հատորներ էին լույս տեսնում Մեծ հայրենականի մասին
պատմող վավերագրական ֆիլմերի վերաբերյալ, կինոնկարներ՝ պատերազմի վավերագրողների
մասին (օր.՝ «Ռազմաճակատային օպերատորը», 1946): Իսկ ներկայումս Մոսկվայում իրականացնում
են Կինեմատոգրաֆիստների միության Կինոյի կենտրոնական տան առջև ռազմաճակատային
կինոգործիչների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրման նախագիծը:
Այնպես որ խնդիրը սոսկ գործի կազմակերպվածությունը չէ, այլ հանրության երախտագիտությունն
այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք իրենց մասնագիտական պարտքը կատարելու քաջություն են ունեցել՝
վտանգելով իրենց կյանքը, այլ խոսքով՝ հանրության արժանի գնահատանքը և հարգանքը, որ դրսևորվում է
ոչ միայն ու ոչ այնքան պարգևների ու շքանշանների շնորհումով, այլ ընդամենը ճանաչումով:
Բայց այսօր պատերազմի վավերագրողներին՝ այդ զարմանալի համեստ մարդկանց ճանաչված
լինելը չէ, որ մտահոգում է, այլ պահպանելն այն, ինչ փրկվել է իրենց նկարահանումներից: Բանն այն է,
որ Արցախյան պատերազմի վավերագրողների մի մասը սկսեց նկարահանել VHS (Video Home System)
տեսախցիկներով: Մի կողմից՝ տեխնիկապես թեթևացել էր օպերատորների գործը. տեսախցիկը թեթև էր,
պատերազմական պայմաններում հեշտ էր տեղափոխությունը, նկարահանած նյութը կարելի էր տեսնել,
երևակելու համար ժապավենը լաբորատորիա ուղարկելու կարիք չկար, մյուս կողմից՝ այդ տեսախցիկները
տեխնիկապես զիջում էին կինոժապավենին: Ինֆորմացիայի խտությունն անհամեմատ ցածր էր: VHS–ով
նկարահանված նյութն անհամեմատ փխրուն է, ավելի արագ է փչանում և շատ դժվար էլ վերականգնվում է,
համարյա անհնար է:
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Այժմ թերևս ամենաառաջնահերթ խնդիրը եղած բոլոր նկարահանումները թվայնացնելն է և տարբեր
կրիչներով պահպանելը, ինչը հատուկ կազմակերպում ու ֆինանսավորում է պահանջում:
Չորս տարի առաջ «Կինոաշխարհի» թղթակից Ալիսա Գևորգյանն առաջարկեց շարք սկսել թերթում
(այն ժամանակ կայքը նաև տպագիր ամսաթերթի տարբերակ ուներ) պատերազմի վավերագրողների
մասին: Մենք սիրով ընդունեցինք այդ առաջարկը, քանի որ, ելնելով վերը նշված իրավիճակից, համոզված
էինք՝ հանրությանը պատերազմի բոլոր վավերագրողներին ներկայացնելու խնդիրը վաղուց է հասունացել:
Հետագայում այդ շարքի հաջողությունը եկավ հաստատելու մեր կարծիքը: Բայց ընթերցողների
արձագանքները և մեր կատարած թռուցիկ հարցումները նրանց շրջանում հանգեցրին այն համոզման,
որ միայն պարբերականում հրապարակվող շարքը, ժամանակ առ ժամանակ այս կամ այն կինոգործչին
ներկայացնելը բավական չէ, հարկ է ընդհանրացված ու ամբողջական տեղեկություն տալ, այսինքն՝
մեկտեղել բոլորին՝ ամփոփելով մի գրքի մեջ: Այդպիսով ընթերցողը կարող է պատկերացում կազմել, թե
ովքեր են եղել մեր ռազմաճակատային կինոգործիչները և ինչ պայմաններում են աշխատել: Ներկայացվող
գրքի ձևաչափն էլ՝ հարցազրույցը, ցույց է տալիս, որ գիրքը մասնագիտական որևէ հավակնություն չունի,
սա ընդամենը ծանոթություն է՝ հնարավորություն «զրուցելու» նրանց հետ: Գիրքը նաև լիակատար կամ
սպառիչ լինելու հավակնություն չունի: Այստեղ ընդգրկված է 34 վավերագրող, սակայն համոզված ենք,
որ նրանց թիվը շատ ավելի մեծ է: Շատերի մասին տեղեկացել ենք, իհարկե, ՀՀ պաշտպանության
նախարարության և ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունների
միջոցով, մի մասին էլ «հայտնաբերել» ենք «ձնագնդի» սկզբունքով, երբ զրույցի ընթացքում անուններ էին
տալիս և մենք գնում էինք նրանց հետքերով:
Հարկ է նշել, որ չափազանց դժվար է եղել մեզ համար ընտրության սկզբունքը սահմանելը: Նախ՝ պետք
էր որոշել՝ ընդգրկե՞լ լրագրողներին, թե ոչ: Իրենք՝ օպերատորները, իրավամբ պնդում էին, որ այս գործում
օպերատորն ու լրագրողն անբաժանելի են: Կամ ընդգրկե՞լ այն ռեժիսորներին, որոնք պատերազմի մասին
վավերագրական կինոնկարներ են նկարահանել, սակայն ճակատում չեն եղել: Ինչպե՞ս տեղեկացնել այն
օպերատորների մասին, որոնք զոհվել են ճակատում (Սերգեյ Համբարձումյան, Ալեքսանդր Գասպարյան,
Արամ Զախարյան, Արմեն Սարգսյան). սա ամենադժվարին հարցն էր: Ի վերջո, որոշեցինք, որ անհրաժեշտ է
պատերազմը վավերագրող լրագրողների մասին առանձին գիրք հրատարակել՝ ընդգրկելով և΄ տպագիր
մամուլի, և΄ հեռուստատեսության լրագրողներին: Սակայն որոշ բացառություններ արել ենք, մանավանդ
նրանց դեպքում, որոնք եղել են նաև վավերագրական կինոնկարների սցենարիստներ: Ճակատում չեղած,
սակայն պատերազմից հետո վավերագրական կինոնկարներ նկարահանած ռեժիսորների խնդիրը
նույնպես վերապահեցինք մի այլ հրատարակության: Իսկ զոհված օպերատորների դեպքում բացառություն
արեցինք միայն Սերգեյ Համբարձումյանին, քանի որ մյուսների մասին, բացի հակիրճ կենսագրական
տեղեկություններից, անհրաժեշտ ու ամբողջական նյութեր չունեինք:
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Ինչպես վերը նշեցինք, գիրքը կազմվել է kinoashkharh.am կայքի «Պատերազմի վավերագրողները»
շարքի հիման վրա, որը վարում էր Ալիսա Գևորգյանը, այդ է պատճառը, որ հարցազրույցների մեծ մասը
նա է իրականացրել: Գիրքը տպագրության պատրաստելիս հարկ եղավ նյութն ամբողջացնել՝ ընդգրկելով
նաև Արցախի և ներկայումս արտերկրում բնակվող գործիչների նյութերով, ինչպես նաև ընդգրկել ևս մի
քանի պատերազմի մասնակիցների, որոնց հետ մինչ այդ չէր հաջողվել հանդիպել:
Յուրաքանչյուր գործչի բաժնում տրված են նաև կենսագրական տեղեկություններ և ֆիլմագրություն,
եթե այդ հնարավորությունն ընձեռվել է: Գիրքն ունի նաև ներդիր խտասկավառակներ, որոնք ընդգրկում
են հատվածներ 19 վավերագրողների նկարահանումներից: Ցավոք, տարբեր պատճառներով հնարավոր
չեղավ նմուշներ ձեռք բերել անխտիր բոլորի նկարահանած տեսագրություններից: Ընդգրկվել են այն
տեսանյութերը, որոնք տրամադրել են իրենք՝ օպերատորներն ու ռեժիսորներն իրենց անձնական արխիվից
կամ ձեռք ենք բերել ՀՀ պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ
կապերի վարչության, «Զինուժ ստուդիա» հիմնարկության և ՀՀ նախագահի աշխատակազմի Հանրային
կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի արխիվներից:
Հասկանալի է, որ ներկայացվող գիրքը զերծ չէր կարող լինել թերություններից ու բացթողումներից,
ինչպես յուրաքանչյուր առաջին փորձ: Սակայն ջանացել ենք դրանք հնարավորինս նվազագույնի հասցնել:
Ուստի, ինչպես ընդունված է հնուց անտի, հայցում ենք ընթերցողի ներողամտությունը:
Անահիտ Հարությունյան
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Լևոն Աթոյանցը ծնվել է 1930 թ. Թբիլիսիում: 1951 թ. ավարտել է
տեղի միջնակարգ դպրոցը, 1951–1954 թթ. սովորել է Լենինգրադի
կինոճարտարագետների ինստիտուտում: Ուսման ընթացքում աշխատել
է «Լենֆիլմ» կինոստուդիայում: Այնուհետև վերադարձել է Թբիլիսի:
1954 թ. աշխատել է մեքենաների վերանորոգման գործարանում,
ապա Թբիլիսիի Ժողովրդական տանը: 1955 թ. տեղափոխվել է
Հայաստան: 1956–ից աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես
լուսավորող, օպերատորի օգնական, օպերատորի ասիստենտ, երկրորդ
օպերատոր, համակցված նկարահանումների օպերատոր և, վերջապես,
գեղարվեստական ֆիլմերի բեմադրող օպերատոր: «Հայֆիլմ»
կինոստուդիայի վաճառքից հետո աշխատել է Հայաստանի տարբեր
հեռուստաընկերություններում որպես գլխավոր օպերատոր:
1967–ից Նորարարների և գյուտարարների ընկերության անդամ է,
2007 թ.՝ Հայաստանի տեխնոլոգիական ակադեմիայի ակադեմիկոս:
Մշակույթի գործիչների համաշխարհային լիգայի անդամ է, LIONS
միջազգային բարեգործական միության անդամ:
Դասավանդել է Հեռուստատեսության և ռադիոյի ակադեմիայում,
ներկայումս՝ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում
և Անանիա Շիրակացու անվ. միջազգային հարաբերությունների
համալսարանում:
Որպես կինոօպերատոր` նկարահանել է ավելի քան 30 ֆիլմ:
Արժանացել է «Հրաշալի կինո–ԽՍՀՄ», «Գրիգոր Նարեկացի»
մեդալների, 2012 թ.՝ «Հայակ» հայկական ամենամյա առաջին
կինոմրցանակաբաշխության Հատուկ մրցանակին հայկական կինոյում
ունեցած վաստակի համար:
Որպես օպերատոր 1994 թ. մեկնել է Արցախ՝ դառնալով նաև
Արցախյան պատերազմի վավերագրողներից մեկը:

Այսօր էլ, եթե պատերազմ լինի,
էլի հաղթելու ենք:
Դա մեր ճակատագիրն է

ԼԵՎՈՆ
ԱԹՈՅԱՆՑ
Կինոօպերատոր

– Ես սովորում էի Թիֆլիսի ռուսական դպրոցում, մեր սերունդը կռիվ էր տեսել ու այդ կռիվը տեղափոխվել
էր նաև դպրոց՝ դառնալով մեր խաղի անբաժանելի մասը: Թիֆլիսն այն ժամանակ շատ հայկական էր,
մինչ օրս պահել եմ հեռախոսագիրքը, քաղաքի կեսը հայկական ազգանուններ ունեն: Շատ զբաղմունքներ
եմ ունեցել՝ նամականիշներ հավաքելուց մինչև ռադիոկոնստրուկցիա, իսկ կինոն իմ կյանք մուտք գործեց
պատահաբար: Մերաբի Ջալիաշվիլի անունով տղա կար մեր դասարանում, որտեղից որտեղ 16 միլիմետրանոց
զսպանակով լուսանկարչական սարք էր գտել ու բերել դասարան: Ժապավեն չկար, բայց միացնում էինք,
դռռոց էր դուրս գալիս ու այդպես իբր նկարում էինք միմյանց: Հետո մեկ այլ նման սարք ընկավ ձեռքս, ու
հասկացա, որ այդ սարքն ինձ ձգում է: Բացի այդ, ես մեծացել եմ մի թաղամասում, որտեղ նկարահանվել են
«Պեպոն», «Գիքորը»: Այն կամուրջը, որտեղ ֆիլմում կանգնած է Գիքորը, գտնվում էր էր մեր տան կողքին:
«Վրացֆիլմում» հայ կինոօպերատորներ կային, դասընկերոջս մորեղբայրը ստուդիայի տնօրենն էր: Նա
խրախուսեց, որ մուտք գործենք այնտեղ որպես ասիստենտ: Իսկական կինոկրթությունը հետագայում ստացա
«Հայֆիլմ» կինոստուդիայում: «Все остальное блеф», ինչպես ասում են:
– Ուրեմն Հայաստան եկաք 1955 թվականին:
– Մեծ քաղաք, անծանոթ մարդիկ: Ընդամենը երկու ծանոթի հասցե ունեի, երկուսն էլ պատռեցի ու դեն
շպրտեցի: Այն երկու տարիները, որոնք անցկացրեցի դրանից հետո, լավ է` չհիշեմ: Քնում էի կայարանում,
բոլոր միլիցիոներներն ինձ ճանաչում էին: Ինձ մեծ դժվարությամբ ընդունեցին «Հայֆիլմ», որովհետև
գրանցում չունեի: Մի օր էլ որոշեցի խորամանկ քայլի դիմել: Անատոմիկի հարևանությամբ գտնվում էր
Սպանդարյան շրջանի միլիցիայի բաժանմունքը: Այդ ժամանակ Նորքի բաղերում էի քնում: Մի օր էլ ոտքով
իջա միլիցիա. ամեն անգամ փորձում էի համոզել, որ ինձ գրանցեն: Օրվա հերթապահը մի գեղեցիկ աղջիկ
էր, ասացի, կրկին մերժում ստացա: Նա սուրճ առաջարկեց, ես էլ չհրաժարվեցի: Մինչ նա գնաց ներս սուրճը
պատրաստելու, ես վերցրի կնիքն ու ինձ անհրաժեշտ տեղում խփեցի: Հենց այդպես ձեռք բերված թղթի
շնորհիվ ես ընդունվեցի «Հայֆիլմ» որպես լուսավորող: Առաջին աշխատանքը Կամոյին նվիրված «Անձամբ
ճանաչում եմ» ֆիլմն էր:
– Մեծ ռեժիսորների հետ եք աշխատել՝ Լաերտ Վաղարշյան, Արման Մանարյան, Դմիտրի Կեսայան…
– Բոլոր ֆիլմերը սիրում եմ, դրանք ինձ համար շատ թանկ են, չնայած ֆիլմերից յուրաքանչյուրը, եթե նկարեի
այսօր, բոլորովին այլ կերպ կնկարեի: Ինձ համար չափազանց ծանր էր «Հայֆիլմի» կորուստը: 35 տարի դա իմ
տունն էր: Ես այնտեղ սենյակ ունեի, որտեղ բոլոր ֆիլմերից ցուցանմուշներ էի հավաքել: Ամեն ինչ թալանվեց,
ամեն ինչ ոչնչացվեց, մնաց ընդամենը մեկ տեսախցիկ, որով նկարել էի «Հեղնար աղբյուրը»:
– «Որտե՞ղ էիր, մա՛րդ Աստծո» ֆիլմը, որը «Հայակ» մրցանակաբաշխությունում հաղթող ճանաչվեց,
փաստորեն ստեղծվել է պատերազմական ծանր տարիներին՝ 1991–94 թթ.:
– Ֆիլմի աշխատանքները սկսվել էին դեռ 1988 թ., բայց Աղաբաբովի դեմ սկսեցին ինչ–որ դավեր նյութել,
ու ֆիլմն ընդհատվեց: Սկզբնական աշխատանքների ժամանակ՝ նկարահանումների վայրն ընտրելիս, ես
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Ոմանց կարծիքով` նոր
պատերազմի դեպքում
ջահելները չեն կարող
կռվել, բլեֆ է դա,
ինչպես և համոզվեցինք
սահմանային վերջին
միջադեպերի ժամանակ:
Շատ բան է փոխվել
այսօր, իհարկե, բոլորի
ուշքն ու միտքը փողն է,
որը պատրաստ են շորթել
ցանկացած եղանակով,
ամոթ չկա: Բայց միևնույն
է, պատերազմի դեպքում
բոլորս կհամախմբվենք,
ամենավերջին վախկոտն
էլ կգնա, մեզ ու մեր հողը
կպաշտպանենք: Ուրիշ
ճանապարհ չունենք:

Աղաբաբովին առաջարկեցի Լոռվա մարզի իմ
պապական գյուղը՝ Գոգարանը: Շատ հավանեց,
ու սկսվեցին նկարահանումները: Սենյակը, որտեղ
նկարահանման ողջ սարքավորումներն էին,
1988–ի երկրաշարժի ժամանակ ամբողջությամբ
փլվել էր: Իսկ նկարահանող խումբը փրկվեց միայն
պատահականության շնորհիվ. լուսավորողներն
աշխատավարձ չստանալու պատճառով բունտ էին
արել ու խումբը դեկտեմբերի 6–ին եկել էր Երևան:
Ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները վերսկսվեցին
1991–ին: Նախկին կադրերը չօգտագործվեցին, ամեն
ինչ նկարահանվեց նորից: «Որտե՞ղ էիր, մա՛րդ Աստծո»
ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներն ավարտվեցին
1994–ին:
Հայրական կողմս արմատներով Արցախից է: Ես
անընդհատ առիթ եմ փնտրել այնտեղ մեկնելու:
1962 թ. Թիֆլիսում բնակվող ադրբեջանցի մի վարորդ՝
Ռաշիդը, որին Ռաֆիկ էինք ասում, ինձ տարավ Շուշի:
Այնտեղ շատ լավ լուսանկարներ արեցի, շուկայում
տարազով ադրբեջանցի կանանց փորձեցի նկարել,
բայց նրանցից մեկն ինձ մոտեցավ ու ասաց, որ իրենց
չի կարելի նկարել: Դրանից հետո միշտ էլ ցանկություն
եմ ունեցել մեկնել Արցախ, բայց չէր ստացվում:
1994–ին «Որտե՞ղ էիր, մա՛րդ Աստծո» ֆիլմի
նկարահանման աշխատանքներն ավարտելուց
անմիջապես հետո` հաջորդ օրն իսկ մեկնեցի Արցախ:
Մեկնեցի կինոռեժիսոր Կարեն Գևորգյանի հետ:
Նկարահանումներ կատարեցի Աղդամում, Ֆիզուլիում,
Մաղավուզում, Տողում և այլն: Նկարահանված նյութն
օգտագործվել է ռեժիսորի տարբեր ֆիլմերում:
Ամենասարսափելին առաջին տասը օրերն էին, հետո
սովորեցի: Նայում ես՝ մարդիկ հանգիստ են, անգամ
կատակներ են անում: Մի կողմում պայթյուններ են,
մյուս կողմում՝ հանգիստ զրուցում են: Նկարահանման
ժամանակ վախ չես զգում, դու պարզապես գործ ես
անում: Բայց սարսափելի մի տեսարան նկարեցի,
որից ուշքի չէի գալիս: 12 նոր երիտասարդ տղաներ
էին եկել: Անզգուշորեն զինամթերքի մոտ կրակ
էին վառել, որպեսզի տաքանան: Հզոր պայթյունից
12–ի մարմիններն էլ կտոր–կտոր էին եղել: Ես այդ
տեսարանը նկարեցի, թվում էր՝ վախի զգացողությունն
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ամբողջությամբ կորցրել եմ, բայց ավելի ուշ սարսափելի սրտխառնոց սկսվեց: Միանգամից երկու ծխախոտ
դրեցի բերանս, մեկը չէր օգնի: Հետո օղի տվեցին ինձ… Դաժան բան է պատերազմը:
– Այդ օրերին արված լուսանկարներում, կարծես ի հեճուկս սարսափելի իրականությանը, մեր տղաների
զարմանալիորեն ուրախ, հույս ու լավատեսություն ներշնչող դեմքերն են:
– Այնտեղ բոլորս համոզված էինք, որ հաղթելու ենք, որովհետև ուրիշ ճանապարհ չունեինք: Այսօր էլ, եթե
պատերազմ լինի, էլի հաղթելու ենք: Դա մեր ճակատագիրն է: Հակառակը լինել չի կարող: Ոմանց կարծիքով`
նոր պատերազմի դեպքում ջահելները չեն կարող կռվել, բլեֆ է դա, ինչպես և համոզվեցինք սահմանային
վերջին միջադեպերի ժամանակ: Շատ բան է փոխվել այսօր, իհարկե, բոլորի ուշքն ու միտքը փողն է, որը
պատրաստ են շորթել ցանկացած եղանակով, ամոթ չկա: Բայց միևնույն է, պատերազմի դեպքում բոլորս
կհամախմբվենք, ամենավերջին վախկոտն էլ կգնա, մեզ ու մեր հողը կպաշտպանենք: Ուրիշ ճանապարհ
չունենք:
– Իսկ ինչո՞ւ 1915 թվականին դա տեղի չունեցավ:
– Որովհետև այն ժամանակ մեզ խաբեցին, իսկ հիմա խաբվել այլևս չենք կարող: Աշխարհը փոքրացել
է: Երկիր մոլորակն այսօր դարձել է մեկ ընդհանուր կոմունալ բնակարան, որի շուրջ կարող ես պտտվել
ընդամենը չորս ժամվա ընթացքում: Իսկ մեր երկիրը կշարունակի հազարամյակների իր ճանապարհը՝
պահպանելով աշխարհին ուղեղներ մատակարարելու իր առաքելությունը: Այլ խնդիր կա. փող ունեցողներն
այսօր Հայաստանում անդադար եկեղեցիներ են կառուցում: Լավ կլիներ` մեկն էլ «Հայֆիլմը» կառուցեր: Դա էլ
յուրօրինակ մի եկեղեցի է: Լավ երիտասարդներ ունենք, շատերն են ընտրում կինոյի ճանապարհը, բայց ի՞նչ
կարող են անել ավարտելուց հետո: Պետք է ի վերջո գործի այդ կինոֆաբրիկան, որը կմիավորի տաղանդավոր
մարդկանց: Պատկառելի տարիքում էլ Ալբերտ Մկրտչյանը, օրինակ, այսօր ինչ–որ բան է փորձում անել,
բայց կինոն մենակ մարդու գործ չէ, թիմային աշխատանք է: Իսկ կինոյի զարգացման համար Հայաստանը
հրաշալի երկիր է: Այստեղ կան աշխարհագրական բոլոր գոտիները. 100 կիլոմետրի վրա կարող ես և՛ կանաչ
անտառ նկարել, և՛ ձյունածածկ լեռներ: Հոլիվուդում նույնը անելու համար 5000 կիլոմետր պիտի անցնես: Մեր
ճանապարհները լավն են, հյուրանոցները՝ նույնպես, խուժանություն չկա, գիշերն էլ ման գաս` վտանգավոր չէ:
Կինոյի զարգացման համար այս ամենը կարևոր բաղադրիչներ են:
Ալիսա Գևորգյան
2014
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Ֆիլմագրություն
1966 – «Ավդոյի մեքենան», ռեժ.՝ Դ. Կեսայան
1967 – «Սովի տարիներից», ռեժ.՝ Է. Մարտիրոսյան
1970 – «Մորգանի խնամին», ռեժ.՝ Ա. Մանարյան
1971 – «Հեղնար աղբյուր», ռեժ.՝ Ա. Մանարյան
1972 – «Վերադարձ», ռեժ.՝ Ա. Մանարյան
1974 – «Քաոս», ռեժ.՝ Լ. Վաղարշյան
1974 – «Երգի թևերին», ռեժ.՝ Ֆ. Ամիրխանյան
1974 – «Արտո Հայ–Արտյան», ռեժ.՝ Ա. Եղիազարյան
1975 – «Սպիտակ ափեր», ռեժ.՝ Ա. Մանարյան
1976 – «Զինվորն ու փիղը», ռեժ.՝ Դ. Կեսայան
1977 – «Քարե հովիտ», ռեժ.՝ Ա. Մկրտչյան
1978 – «Աքսորյալ 011», ռեժ.՝ Լ. Վաղարշյան
1979 – «Խոշոր շահում», ռեժ.՝ Ա. Մկրտչյան
1981 – «Ատամնաբույժն արևելյան»,
ռեժ.՝ Է. Մարտիրոսյան
1982 – «Ուրախ, տխուր մարդը», ռեժ.՝ Ա. Ավանեսով
1982 – «Մհեր Մկրտչյան. մենախոսություն»,
ռեժ.՝ Ա. Ավանեսով
1983 – «Վառած լապտեր», ռեժ.՝ Ա. Այվազյան
1983 – «Էջմիածին», ռեժ.՝ Բ. Բարատով,
(Վ. Պապյանի, Ա. Յավուրյանի հետ)
1984 – «Ամենայն հայոց կաթողիկոսը »,
ռեժ.՝ Բ. Բարատով
1984 – «Հեծյալը, որին սպասում են»,
ռեժ.՝ Դ. Կեսայան
1984 – «Հայտնագործում», ռեժ.՝ Կ. Մեսյան
1985 – «Լիսիցյանների ֆիլհարմոնիան»,
ռեժ.՝ Պ. Մալայան
1986 – «Հողի հոգին», ռեժ.՝ Պ. Մալայան
1987 – «Դեղատունը խաչմերուկում»,
ռեժ.՝ Հ. Մարգարյան

1987 – «Քաղկոմի քարտուղարը»,
ռեժ.՝ Ռ. Հովհաննիսյան
1987 – «Խոսք», ռեժ.՝ Գ. Մելքոնյան
1988 – «Հատակում», ռեժ.՝ Մ. Մկրտչյան
1988 – «Գաղտնի խորհրդականը»,
ռեժ.՝ Ա. Այվազյան
1989 – «Հավերժության ծառան»,
ռեժ.՝ Գ. Մելիք–Ավագյան
1993 – «Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո»,
ռեժ.՝ Ա. Աղաբաբով
1993 – «Աղետ», ռեժ.՝ Դ. Կեսայան
1994 – «Ղարաբաղյան պատերազմ», (երիտասարդ
օպերատորների կազմում), ռեժ.` Կ.Գևորգյան
1995 – «Թաթուլ Ալթունյան», ռեժ.՝ Գ.Մելիք–Ավագյան
1996 – «Ազատ Շերենց», ռեժ.՝ Գ. Մելիք–Ավագյան
1996 – «Հինգ հանդիպում Գեղամ Գրիգորյանի հետ»,
ռեժ.՝ Է. Եդիկիսելով
1998 – «Հովհաննես Օձնեցի», ռեժ.՝ Ա. Սարգսյան
2000 – «Մարջանե ձմեռ», հեղ.՝ Լ. Աթոյանց
2000 – «Ջավախք», ռեժ.՝ Լ. Աթոյանց
2000 – «Սերգեյ Փարաջանով. Կիևյան
որմնանկարներ», ռեժ.՝ Գ. Մելքոնյան
2002 – «Դեր–Զորի վերադարձը», հեղ.՝ Լ. Աթոյանց
2005 – «Հուշեր», հեղ.՝ Լ. Աթոյանց
2007 – «Տխուր փողոցի լուսաբացը»,
ռեժ.՝ Ա. Մկրտչյան
2007 – «Խորհրդային էլեգիա», ռեժ.՝ Ա. Սարգսյան
2008 – «Արյունոտ սուլթանը», սերիալ, «Արմենիա TV»
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Սամվել Ամիրխանյանը ծնվել է 1973 թ. Երևանում: 1990–95 թթ. սովորել
է Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի
մշակույթի ֆակուլտետի «Գեղարվեստական ֆիլմի ռեժիսուրա»
բաժնում:
1995 –1997 թթ. ծառայել է ՀՀ ՊՆ զինված ուժերում: 1993–2004 թթ.
աշխատել է «Նավիգատոր» ստուդիայում որպես օպերատոր:
2004–2008 թթ. աշխատել է «Բաղինյան Արտ Վիդեո» ստուդիայում
որպես ռեժիսոր: 2008–ից աշխատում է «Հայ ասպետ» հիմնադրամում
որպես «Հայ ասպետ» հեռուստանախագծի ռեժիսոր:
1992 թ. երկրորդ կուրսի ուսանող էր, երբ կինոռեժիսոր Կարեն
Գևորգյանն առաջարկեց ներգրավվել «Նավիգատոր» խմբում, որը
պիտի մեկներ Արցախ նկարահանումների:

Ես կարծում էի` պատերազմը
սև ու սպիտակ է,
բայց պարզվեց` գունավոր է

ՍԱՄՎԵԼ
ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր

– Բախտս բերեց, որ հանդիպեցի լուրջ վարպետի:
Կարեն Գևորգյանը վերադարձել էր Մոսկվայից:
Նախաձեռնել էր «Հայոց նոր տարեգրություն»
ծրագիրը, և անհրաժեշտ էր Արցախում զբաղվել
վավերագրությամբ: Մեր առջև դրված բուն
խնդիրն այսպես ասած չոր վավերագրությունն էր:
Նկարահանել այն, ինչ կատարվում էր Արցախում: Չէր
կարելի բաց թողնել և ոչ մի ակնթարթ, քանի որ հենց
այդ ժամանակաշրջանում էր ձևավորվում մեր անկախ
պետականությունն ու հայկական բանակը: Տեղի էին
ունենում լուրջ գործընթացներ:
Ահռելի ծավալով հավաքվեց արցախյան
վավերագրությունը: Նկարահանումներ ենք
կատարել ռազմաճակատի բոլոր հատվածներում:
Երբ առաջին անգամ Արցախից վերադարձա,
կուրսեցիներս հարցուփորձ էին անում՝ ինչպե՞ս էր,
ի՞նչ տպավորություններ ունեմ: Շատերը, այդ թվում և
ես, մինչ մեկնելն անտեղյակ էինք՝ ի՛նչ է իրականում
կատարվում Արցախում: Գիտեինք, որ զոհեր,
վիրավորներ ենք ունենում, բայց տեղեկատվության
այսօրվա հոսքն այն ժամանակ, բնականաբար,
չկար: Երբ ինձ հարցրին տպավորություններիս
մասին, պատասխանեցի՝ տղե՛րք, ես կարծում էի`
պատերազմը սև ու սպիտակ է, բայց պարզվեց`
գունավոր է: Մեր սերունդը մեծացել էր Հայրենական
մեծ պատերազմի մասին պատմող հրաշալի ֆիլմերով,
և պատերազմն իմ պատկերացումներում այդ ֆիլմերի
սև ու սպիտակ գույներն էին գուցե:
Արցախում որոշ ժամանակ աշխատում էի
հոսպիտալի տարածքում: Պատկերացրեք՝ սկզբում
դադար է, հետո՝ վիրավորների անընդհատ հոսք,
վիրավորներից ոմանք մահանում են: Հիշում եմ,
նկարում էի բժիշկների դեմքերը, որոնք յուրաքանչյուր
կյանքի համար կռիվ էին տալիս: Մի անգամ ընկերս,
որ նույնպես նկարում էր, ուշադրություն հրավիրեց
բժշկի աչքերին, որը վիրավորի մարմնից բեկորներ
էր հանում: Աչքերն այնպիսի ցավ էին արտահայտում,
կարծես այդ բեկորները սեփական մարմնից էր
դուրս քաշում: Հենց այդ ժամանակ հասկացա, որ
պատերազմը միայն կրակոցներն ու պայթյունները
չեն: Պատերազմը նաև թիկունքն է:
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Դավիթ Ամալյանը հրաշալի
խոսք ունի. «Բանակը մեր
որձ տղան է»: Ինչպես
կսիրես որդուդ, այնպես
էլ հայկական բանակն եմ
սիրում: Ես անընդհատ
հետևել եմ մեր բանակի
կազմավորման ընթացքին՝
գիտակցելով նրա արժեքը:

Ամենածանր ցավը պատերազմում որդուն կորցրած մոր սուգն է: Այն լուռ այրիներն են, որոնք ժամանակ
առ ժամանակ հայտնվում են գերեզմանատներում: Դրանք պատկերներ են, որոնք վավերագրողի աչքերում
յուրահատուկ իմաստ են ստանում:
Պատերազմը նաև մարդկային դեմքերն են՝ խոշոր պլաններով: Ուզում եմ առանձնացնել Մոնթեին: Նրա
մասին խոսում էին այնպես, ինչպես Սասունցի Դավթի մասին կխոսեին: Մարտունու շրջանում յուրաքանչյուր
երրորդ տղայի անունը Ավո է կամ Մոնթե: Սա, կարծում եմ, շատ կարևոր բան է վկայում:
Այն ժամանակ, երբ զենք–զինամթերք չկար, մարդիկ իրենց հերոսության գնով էին հրաշքներ գործում:
Ագո անունով մի երիտասարդ ընդամենը երկու փամփուշտ ունեցող մի ատրճանակով մեն–մենակ անցել էր
հակառակորդի դիրքն ու այնտեղից մի քանի ավտոմատ բերել, հետն էլ՝ մի քանի գերի: Ես այնտեղ էի, երբ նա
զոհվեց: Սարսափելի ցավ էր:
– Ի՞նչ հետք է թողնում պատերազմը նոր կյանք մտնող երիտասարդի հոգում:
– Պարզապես ժամանակից ավելի շուտ ես հասունանում: Նժդեհը հրաշալի խոսք ունի. «Պատերազմում
բախվում են զենքերն ու զորքը, բայց միշտ հաղթում է ոգին»: Մեր հաղթանակն այդ ոգու արդյունքն էր: Ոգի,
որն ամրապնդվել էր տասնամյակների ընթացքում: Ես կարծում եմ, որ խորհրդային տարիներին ազգայինը
մեր ներսում ավելի էր եռում, քան անկախության տարիներին: Խորհրդային շրջանում մենք իսկապես
հայրենասիրական լավ դաստիարակություն էինք ստանում: Դա կուտակվում է մեր մեջ, ու երբ առիթը գալիս է,
այն ժայթքում է, ինչպես դա տեղի ունեցավ արցախյան շարժման ընթացքում:
– Հայրենական պատերազմի հերոսների կերպարների շնորհիվ մենք հաղթեցինք արցախյան
պատերազմում, բայց այդյոք այդ հաղթանակը կերտած հերոսներն այսօր ուղենի՞շ են նոր սերնդի համար:
– Ցավոք, մենք հետևողական չենք ոչ մի հարցում: Հաղթանակից հետո էլի լուրջ աշխատանք էր պետք: Որպես
ականատես ու վավերագրող` ես գիտեմ, թե ինչ գին ենք վճարել այդ հաղթանակի համար: Ու այնտեղից գալ
և տեսնել այս համատարած պարապուրդը՝ վերևից ներքև, անտանելի էր: Անթիվ չինովնիկներ, որոնք, ոչինչ
չանելով, միայն աթոռ էին զբաղեցնում, մինչդեռ երկրում շատ անելիք կար:
– Ինչպիսի՞ կինոարտադրանքի վերածվեց Արցախում ստեղծված վավերագրությունը:
– Կարեն Գևորգյանը ժապավենի վրա երկու հեղինակային ֆիլմ ստեղծեց, որոնցից մեկը կոչվում էր
«Կոչեմ ապրողաց», մյուսը՝ «Երկընտրանք»: Վերջինը մի տեսակ հրապարակախոսական ֆիլմ դարձավ,
որը վերլուծում է մեր ազգի էությունն ու ճակատագիրը՝ պատերազմի պրիզմայով: Հետագայում տեսաշար
ստեղծվեց՝ «Պատերազմն առանց մեկնաբանության»: Այն պարզապես տեսանյութերի ամբողջություն է:
Ստեղծվեց տասը մասից բաղկացած ֆիլմաշար, որը զուտ վավերագրություն է՝ առանց մեկնաբանությունների:
Ժանրային առումով սա բավականին հետաքրքիր էր:
«Նավիգատոր» ստուդիայի աշխատանքը չսահմանափակվեց միայն պատերազմի վավերագրությամբ: Ավելի
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ուշ ստեղծվեց «Հայոց տուն» ծրագիրը, որն անդրադառնում էր մեր տնտեսությանը: Նկարել ենք մեր գրեթե
բոլոր գործարանները՝ մեծ մասը թալանված: Դա՛ էր այն ժամանակ մեր տնտեսության իրական դեմքը: Մենք
մեր ձեռքով արժեզրկեցինք մեր հաղթանակը, գործ չարեցինք, չտքնեցինք…
– Ինչի՞ արդյունք էր տիրոջ զգացողության կորուստը:
– Մի անգամ պատահաբար լսեցի Կարեն Գևորգյանի ու հրամանատարներից մեկի զրույցը: Գևորգյանը
հարցրեց. «Լա՛վ, ի՞նչ պիտի լինի այս ամենի վերջը»: Գնդի հրամանատարը պատասխանեց. «Մենք մեր գործն
արել ենք, հիմա երկիրն իր ձեռքը պիտի վերցնի կա΄մ հոգևորականը, կա΄մ փիլիսոփան»: Նա հասկանում
էր, որ պատերազմի դաշտում իրենց գործն արած մարդիկ պիտի հերթափոխը հանձնեն ուրիշներին, բայց
այդ ուրիշները չկային: Ու շատերն այդ հաղթանակի իրավունքով շարժվեցին առաջ՝ առանց հասկանալու, որ
իրականում առաջ չեն շարժվում: Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս եղավ. շատ հարցերի պատասխաններն ինքս էլ չեմ գտնում,
բայց գիտեմ, որ ամեն մարդ պիտի զբաղվի ի՛ր գործով:
– Իսկ Դուք կարողացա՞ք զբաղվել Ձեր գործով: Ի՞նչ ստեղծեցիք կինոյում:
– Պատերազմից հետո հստակ էր, որ իմ ուղին վավերագրությունն է: Ինստիտուտն ավարտելուց հետո մեկնեցի
ծառայության: Այդ ընթացքում նախարար Վազգեն Սարգսյանին առաջարկեցի մի ֆիլմ նկարել, երկու տարի
իմ կողքին գտնվող մեկ զինվորի օրինակով ներկայացնել բանակային կյանքի ընդհանուր պատկերը: Վազգեն
Սարգսյանը ողջունեց ու անգամ աջակցեց ծրագրին: Ֆիլմը նկարվեց, այն կոչվում էր «Զորակոչ», բայց, ցավոք,
ինչ–ինչ պատճառներով, գաղափարն ավարտուն տեսք չստացավ:
Դավիթ Ամալյանը հրաշալի խոսք ունի. «Բանակը մեր որձ տղան է»: Ինչպես կսիրես որդուդ, այնպես էլ
հայկական բանակն եմ սիրում: Ես անընդհատ հետևել եմ մեր բանակի կազմավորման ընթացքին՝ գիտակցելով
նրա արժեքը: 19–20 տարեկանում անգամ գիտակցում էի, որ չափազանց կարևոր ու հզոր ուժ է բանակը: Իմ
բոլոր ֆիլմերն այս կամ այն կերպ առնչվում են բանակին, հայրենիքին, հայրենասիրությանը: Սրանք ինձ համար
կարևոր արժեքներ են:
Ես շատ կցանկանայի, որ պատերազմի տարիներին հավաքված վավերագրական նյութն օգտագործվեր
նոր ստեղծվող ֆիլմերում: Այսօր նկարահանում են ֆիլմեր պատերազմի մասին, փորձում են մարտական
տեսարաններ, իրավիճակներ ներկայացնել: Բայց դա այնքան հավաստի ու ազդեցիկ չէ, ինչպես կարող էին լինել
իրական տեսարանները: Եթե ռեժիսորներն ուսումնասիրեին և օգտվեին վավերագրական նյութերից, կարծում
եմ` նրանց ֆիլմերը դրանից միայն կշահեին: Վավերագրությունը կարող է և պետք է սպասարկի մեծ կինոն, մի
բան, որ մեզանում չի արվում: Հայ կինոն այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունի: Որպես թիվ մեկ խնդիր ես կնշեի
պրոդյուսերի ինստիտուտի բացակայությունը: Ո՞վ է ռեժիսորը. հիմնականում ռոմանտիկ պատկերացումներով
մի անձնավորություն, որն ասելիք ունի: Այդ ասելիքը տեղ հասցնելու համար պրոդյուսերական աշխատանք է
պետք, որը , ըստ էության, չպետք է լինի ռեժիսորի խնդիրը: Աշխատանքը տուժում է, երբ ռեժիսորը փորձում է
զբաղվել ամեն ինչով: Հաջողված մի քանի օրինակներ գուցե կան, բայց դա օրինաչափություն չէ:
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– Արդեն հինգ տարի «Հայ ասպետ» նախագծի ռեժիսորն եք: Կրթական այս նախագծում էլ փորձում
եք հավատարիմ մնալ բանակի թեմային, քանի որ Ձեր առաջարկությամբ «Հայ ասպետ» խաղին
մասնակցում են նաև հայկական տարբեր զորամասեր ներկայացնող թիմեր:
– Յուրաքանչյուր զորամասում այսօր շատ խելացի տղաներ ունենք, որոնք խաղի միջոցով
ինքնարտահայտվելու հնարավորություն են ստանում՝ միաժամանակ բարձրացնելով ողջ զորամասի պատիվը:
Եթերում խելացի զինվորին տեսնելը, կարծում եմ, յուրաքանչյուրիս համար մեծ հպարտություն է: Լավ
կրթությունն այսօր մեր հասարակության կարևորագույն խնդիրներից է: Հայտնի օրինաչափություն գոյություն
ունի. հանցագործությունների թիվը նվազեցնելու համար ոչ թե պատիժն են խստացնում, այլ բարձրացնում են
կրթության որակը: Լավ կրթությունը կփոխի մեր հասարակությունը: Հրաշալի սերունդ ունենք, որը մեծ հույս է
ներշնչում:
Ալիսա Գևորգյան
2015
Ֆիլմագրություն
Օպերատոր

Ռեժիսոր–օպերատոր

1992 – «Տեսուչը», խաղարկ., ռեժ.` Գ. Հարությունյան
1993 – «Կշեռքը», խաղարկ., ռեժ.` Ա. Վարդանյան
1994 – «Ես համարձակվում եմ մտածել», խաղարկ.,
ռեժ.` Հ. Գալստյան
1995 – «Մահվան հույսեր», խաղարկ.,
ռեժ.` Գ. Ղազարե
1993 – 95 – «Ճամփաբաժան», վավեր.,
ռեժ.՝ Կ. Գևորգյան
«Կոչեմ ապրողաց», վավեր., 2 մաս,
ռեժ.՝ Կ.Գևորգյան
«Պատերազմ առանց մեկնաբանության»,
վավեր. տեսաֆիլմ (10 սերիա),
ռեժ.՝ Կ. Գևորգյան
1997 – 2003 – «Հայոց տուն», հեռուստաֆիլմաշար
(36 սերիա), ռեժ.` Կ. Գևորգյան,
Գ. Հարությունյան
2004 – «Լովեմբեր», խաղարկ., ռեժ.` Տ. Խզմալյան
2005 – «Յարխուշտա», խաղարկ.,
ռեժ. Գ. Հարությունյան
2006 – «Մեծամոր», վավեր., ռեժ.` Կ. Բաղինյան
2006 – 07 – «Ցեղասպանություն», վավեր.,
ռեժ.`Կ. Գևորգյան

1997 – «Զորակոչ», վավեր. տեսաֆիլմ
1997 – «Արթուն լինենք», վավեր. տեսաֆիլմ
1998 – «Սպիտակ իմ ցավ», վավեր. տեսաֆիլմ
2003 – «Դուդուկ», վավեր. տեսաֆիլմ
2004 – «Ապաշխարության շարականներ»,
երաժշտ. տեսաֆիլմ
2005 – «Միտք և կամք», վավեր.
2006 – «Ավանդական Նոր տարի»,
խաղարկ. տեսաֆիլմ
2008 – «Վարդանանց կանչ», վավեր.
2010 – «7 օր, 7 վերք, 7 երազանք», վավեր.
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Գրիգոր Ավետիսյանը ծնվել է 1962 թ. Երևանում: Հայրը Հայաստանի
արվեստի վաստակավոր գործիչ, անվանի կինոռեժիսոր Ժիրայր
Ավետիսյանն է, որի անվան հետ են կապված Հայաստանում առաջին
հեռուստաեթերը, առաջին հեռուստատեսային նկարահանումներն ու
առաջին հեռուստաֆիլմերի ստեղծումը:
1983 թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական
ինստիտուտի մշակույթի ֆակուլտետի կինո–ֆոտոարվեստի
բաժինը, Լաերտ Վաղարշյանի կուրսը, ապա աշխատանքի է
անցել հեռուստատեսության ստուդիայում, ավելի ուշ՝ մշակույթի
նախարարության Ժողարվեստի գիտամեթոդական կենտրոնում որպես
ավագ գիտաշխատող: Աշխատել է նաև «Տեսք» կինոստուդիայում:
1988 թվականի զարթոնքից հետո մեկնել է Արցախ տեսախցիկով,
որպես օպերատոր, այնտեղից վերադարձել որպես զինվորական:
Պատերազմի շրջանում կատարած նկարահանումների հիման
վրա Գրիգոր Ավետիսյանը երկու փաստագրական ֆիլմ է ստեղծել:
Առաջինը նվիրված է «Սասունցի Դավիթ» ջոկատին, երկրորդը՝ Յուրա
Հովհաննիսյանին, որ կոչվում է «Խաղում ենք պատերազմ»:

Երբ գիտելիքներդ,
զգացմունքներդ, արժեքներդ,
հանուն որոնց ապրում ես,
հաղթում են բնազդներիդ, ինձ
համար դա է հերոսությունը
ԳՐԻԳՈՐ
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ռեժիսոր, ազատամարտիկ

– Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս որոշեցիք մասնակցել Արցախյան ազատամարտին:
– Ազգամիջյան այս խնդրին ես շատ ավելի վաղ էի ծանոթացել՝ դեռ 70–ականներին. հայրս ֆիլմ էր նկարում`
նվիրված Ստեփան Շահումյանին: Այդ առիթով գտնվում էինք Բաքվում: Հորս մտերիմներից մեկը տեղի
«Կոմունիստ» թերթի խմբագիրներից էր: Նրա հետ հանդիպեցինք, զրուցեցինք, ու այդ կինն ասաց, որ
տագնապի մեջ է, Շուշիի բանտապետը բնակարանի խնդրի պատճառով սպանել է ադրբեջանցի նախարարին
ու ինքնասպան եղել: Մեզ ծանոթ կինը չգիտեր՝ բանտապետը հայ է, թե ոչ: «Եթե պարզվի, որ հայ է, Շուշիում
կարող է կոտորած լինել»,– ասաց նա: Սովետական բազմազգ երկրի գեղեցիկ պատրանքը, իհարկե,
անիրական էր դարձնում դա, բայց այդ ժամանակ ես հասկացա՝ ինչ–որ բան, այնուամենայնիվ, այն չէ: 70
տարի այդ պատրանքով ապրել ենք մենք, բայց ոչ արցախցիները: Այդ վտանգն ամեն օր նրանց աչքի առաջ է
եղել: Եվ ահա եկավ 88–ը:
Դավիթաշենում` մեր շենքի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի մոտ, տղաները հավաքվում էին, ու
հենց այստեղ էլ ձևավորվում էր «Սասունցի Դավիթ» աշխարհազորային ջոկատը: Հրամանատարը Աշոտ
Մանուկյանն էր, շտաբի պետը՝ Սամվել Գևորգյանը: Այս ջոկատի հրամանատարներից էր նաև Արկադի
Տեր–Թադևոսյանը՝ Կոմանդոսը: Տարբեր տեղերից էին տղաներ գալիս ու ընդգրկվում «Սասունցի Դավիթ»
ջոկատում, որն այն ժամանակ պաշտոնապես գրանցված միակ աշխարհազորային կազմակերպությունն էր:
Կազմակերպության ղեկավար Համլետ Հովսեփյանը մասնագիտությամբ իրավաբան էր և ամեն ինչ անում էր,
որ ջոկատը գործեր օրենքի դաշտում: Այս ջոկատի կազմում էլ մեկնեցի Արցախ: Սկզբում եղել եմ Կրկժանում,
որը Ստեփանակերտի պաշտպանության ամենավտանգավոր հատվածն էր: Շուշիի և Ստեփանակերտի
մեջտեղում գտնվող թիվ 26 բարձունքը ամենավտանգավոր և ծանր կետն էր մինչև Շուշիի ազատագրումը:
Թշնամին անընդհատ լարված աշխատում էր այդ ուղղությամբ, որովհետև այդ բարձունքն անցնելու դեպքում
կմտներ Ստեփանակերտ: «26»–ը բարձունքի անվանումն էր, որ պայմանավորված էր կապի հանգույցի
համարով: Երկար ժամանակ դիրքի հրամանատարը Յուրա Հովհաննիսյանն էր՝ 26–ի Յուրան:
– Եվ առավելապես ի՞նչ և ո՞ւմ էր «որսում» Ձեր տեսախցիկը:
– Մարդիկ տարբեր են, ու Արցախում էլ հայտնվել էին տարբեր մարդիկ՝ տարբեր շարժառիթներով:
Հայաստանցիներից շատերին արցախցիները «կատու կռասկա տվող» էին անվանում, այսինքն՝ ներկած
կատու, որն ուզում էր վագրի տեղ անցնել: Հայաստանից Արցախ «էքսկուրսիա» գնացած օգուտ քաղողների
թիվը բավականին մեծ էր: Մարդկային այդ տեսակը միշտ ավելի ճչացող է, սիրում է աչքի ընկնել,
ցուցադրվել: Նվիրյալները շատ ավելի զուսպ են, նրանք հանգիստ, առանց պաթոսի, իրենց գործն են
անում: Իսկ օպերատորական տեսախցիկը փնտրում է արտասովորը, գեղեցիկը: Սկզբում շատ էի նկարում
պատրոնդաշով, բեղ–մորուքով մեր ֆիդայի ռեմբոներին: Ռեմբոների մի մեծ հավաքածու կար այնտեղ: Իսկ
ռեմբոն ազգի զինվորից տարբերվում էր այն ժամանակ, երբ սկսվում էր մարտական լուրջ գործողությունը: Այս
ամենը, իհարկե, չէր նսեմացնում Հայաստանից մեկնած այն կարգին տղաների դերը, որոնց արցախցիները
սիրում ու գնահատում էին:
Իսկ Յուրային ճանաչում էի դեռ Դավիթաշենից, նույն թաղամասում էինք ապրում: Արցախում շատերը նրան
դեմքով չէին ճանաչում, բայց բոլորն էին լսել 26–ի Յուրայի մասին: Աներևակայելի մի մարդ, որը հանուն
արժանապատվության պատրաստ էր զոհաբերել ամեն ինչ, անգամ կյանքը: Յուրայի մայրը ազգությամբ հույն
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Իմ նկարահանումները
զուտ քարոզչական
նպատակ ունեին: Բայց
առաջին լուրջ մարտի
ժամանակ շատ զոհեր
տվեցինք, եկավ մի պահ,
երբ ես պարզապես
ստիպված էի տեսախցիկը
դնել մի կողմ ու զենք
վերցնել, կռվող էր պետք…

էր, և նա ասում էր՝ ես երկու ազգի վրեժ եմ լուծում:
«26»–ը ուրեմն դիրքի անվանումն էր, իսկ այդ
դիրքը կազմավորել էր Սեյրան Օհանյանը: Նրա
հետ շփվելու շատ առիթներ չեմ ունեցել, բայց
չափազանց գնահատել եմ մի բան: Եղել են դեպքեր,
երբ նա կարող էր ընդվզել, պոռթկալ, բայց դա չէր
անում՝ գիտակցելով, որ պոռթկումով իր «ես»–ը
կարող է հաղթել, բայց իրավիճակը կտուժի: Որպես
հայ զինվոր, հրամանատար, նվիրված, բարձր
գիտակցություն ունեցող մարդ` Սեյրան Օհանյանը,
իհարկե, շատ բարձր կերպար է:
Ի՞նչ է պատմությունը. ժամանակ կանցնի, և 100 տարի
հետո մեզնից ոչինչ չի մնա: Պատմության մեջ կմնան
այս կերպարները և այն փաստը, որ XX դարի վերջին
մենք կարողացանք ազատագրել մեր հայրենիքի
մի մասը: Երբեմն կռվողները նեղսրտում են՝ սրա՞
համար կռվեցինք, նրա՞ համար կռվեցինք: Բայց
փաստն այն է, որ մեզնից յուրաքանչյուրն արեց իր
գործը. սպառողն ու իրավիճակից օգտվողը՝ իր գործը,
նվիրյալը՝ իր գործը: Միշտ և ամենուր է այդպես,
մարդիկ լինում են վերցնող և նվիրող: Արցախյան
պատերազմում էլ տարբեր մարդիկ տարբեր
պատճառներով էին հայտնվել: Ես իմ նկարահանած
նյութերի մեծ մասը հենց այնպես բաժանել եմ, միակ
նպատակս էր, որ տեղեկությունը տեղ հասնի, մարդիկ
տեսնեն՝ ինչ է կատարվում Արցախում: Ես գրեթե
թշնամանքով էի վերաբերվում այն մարդկանց, որոնք
իրենց նկարահանած նյութերով փող էին աշխատում:
Այն ժամանակ դա ինձ համար սրբապղծության նման
մի բան էր: Կարգախոս էի դարձրել՝ ընկերներիս
արյան վրա փող չեմ աշխատի: Հետագայում, երբ
գնում էի մարտական ընկերներիս տուն ու նրանց
երեխաներին ոչինչ չէի կարողանում տանել,
հասկացա, որ ես՝ սովետական դաստիարակությամբ
մարդս, սխալ եմ գործել:
Ես օպերատոր չէի, իմ նկարահանումները
մի նպատակ ունեին՝ մեր տղաների
քաջագործությունները նկարել այնտեղ ու ցույց տալ
այստեղ, որպեսզի երիտասարդներին ոգևորենք`
գնան Արցախ կռվելու: Իմ նկարահանումները զուտ
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քարոզչական նպատակ ունեին: Բայց առաջին լուրջ մարտի ժամանակ շատ զոհեր տվեցինք, եկավ մի պահ,
երբ ես պարզապես ստիպված էի տեսախցիկը դնել մի կողմ ու զենք վերցնել, կռվող էր պետք…
– Դժվարին փոխակերպում է հավանաբար այդ անցումը տեսախցիկից զենքին…
– Շուշիի ազատագրումից մի քանի օր առաջ շատ ծանր կռիվ տեղի ունեցավ: Ես հավատավոր մարդ
եմ և կյանքի ու մահվան սահմանն ինձ համար պարզապես անցումային մի փուլ է: Հանգիստ եմ նայում
մահվանը, որովհետև այն չեմ դիտում որպես վերջ, բայց շատերի համար մահը, իհարկե, սարսափելի է, և
իրական վտանգի հետ բախվելիս անմիջապես սկսում է գործել ինքնապաշտպանական բնազդը: «26»–ի
պաշտպանության ժամանակ եկավ մի պահ, երբ այլևս կռվող ուժեր չունեինք, իսկ թշնամին մոտենում էր:
Յուրան ասաց. «Եթե մնանք, հինգ րոպեից հետո շրջափակման մեջ կլինենք, մեր գնալու ժամանակն է»:
Երեք–չորս հոգով էինք, պայթյունների տակ սկսեցինք վազել, դա տևեց առնվազն 15 վայրկյան, և հանկարծ
Յուրան կանգ առավ ու ասաց. «Ո՞ւր ենք վազում»: Հենց այդ 15 վայրկյանների ընթացքում նրա մեջ խեղդվել
էր ինքնապաշտպանական բնազդն ու հաղթել էր գիտակցությունը: Ինձ համար դա է հերոսությունը, երբ
գիտելիքներդ, զգացմունքներդ, արժեքներդ, հանուն որոնց ապրում ես, հաղթում են բնազդներիդ: Երբ
վախենալով մահվանից ու չափազանց սիրելով կյանքը` միևնույն է, հասկանում ես, որ կա ավելի կարևոր մի
բան, հանուն որի պետք է զոհաբերվես: Մենք մնացինք տեղում, ուրիշ ջոկատներ մեզ օգնության հասան,
հարցը լուծվեց, և այդ 15 վայրկյաններն այնքան որոշիչ դարձան:
– Կարծեմ Դուք նաև գործուն մասնակցություն եք ունեցել Ձեր հոր՝ ռեժիսոր Ժիրայր Ավետիսյանի
ֆիլմերի նկարահանումներում:
– Ժիրայր Ավետիսյանի ֆիլմերի մեծ մասի մեջ ազգային արժանապատվության խնդիրը կա: Դա հավանաբար
օրինաչափ էր մշեցու արմատներով մարդու համար, որի հայրը տեսել էր սարսափելի ողբերգությունը: Մշո
գավառի Դղնիք գյուղից էր. երեխան հանդում աշխատող հորը հաց է տանում ու տեսնում, որ հայրը սպանված
է: Մինչև տուն է հասնում, թուրքերն արդեն գյուղում էին: Հարևան քուրդը բռնում է երեխային ու շպրտում
մարագը, որտեղից 11 տարեկան տղան տեսնում է, թե ինչպես են թուրքերը կոտորում իր ողջ ընտանիքը:
Ֆիդայի բառն առաջին անգամ օգտագործվել է Ժիրայր Ավետիսյանի «Ձորի Միրոն» ֆիլմում: Հինգ–վեց
անգամ այս ֆիլմի նկարահանումները դադարեցվել են: Երբ խորհրդային իշխանության հարաբերությունները
Թուրքիայի հետ լավանում էին, ֆիլմը փակում էին, վատանում էին՝ նորից թույլ էին տալիս: Որպեսզի ֆիլմն
ընդհանրապես իրականություն դառնար, չափազանց մեծ ներդրում է ունեցել Հեռուստառադիոպետկոմի
նախագահ, արմատներով սասունցի Ստեփան Պողոսյանը: Ես հիշում եմ՝ հավաքվում էին Սոս Սարգսյանը,
Մուշեղ Գալշոյանը, Լաերտ Պողոսյանը, հայրս ու երդվում էին, որ «Ձորի Միրոն» հասցնելու են մինչև
վերջ: Իսկ ինչո՞ւ «Ձորի Միրո»: Միրոյի պատուհանները նայում էին դեպի ձորը, նա խռով էր մարդկանցից,
աշխարհից, կյանքից, խռովել էր, որովհետև տեսել էր նաև ռուսի դավաճանությունը, որին վստահել
էր անվերապահորեն: Ֆիլմում կար տեսարան, որը հետագայում հանվեց. ռուս զինվորականների հետ
զրուցելուց հետո Միրոն գնում է, որ ուրախալի լուրը հասցնի, թե ռուսական զորքը գալիս է փրկելու հայերին:
Ճանապարհին մի պահ հետ է նայում ու տեսնում, որ ռուսական զորքը հեռանում է:
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– Վերադառնանք Ձեր կենսագրության արցախյան էջին:
– Մենք հաղթեցինք այս պատերազմում, և կարևորը դա է: Մենք հաղթեցինք թվաքանակով մեզնից մի քանի
անգամ ավելի հզոր թշնամուն: Ձեռք բերեցինք անկախ պետություն, որտեղ պիտի շատ երեխաներ ծնվեն ու
մեր զինվորները պիտի ազատվեն «Կալաշնիկով» հրացանից դեպի օդ կրակելու բեռից: Չեչնիայի երիտասարդ
նախագահ Կադիրովը վերջերս մի իմաստուն միտք արտահայտեց. «Ինչո՞ւ է պետք ազգին անկախությունը.
որպեսզի ազգը խոսի իր լեզվով, իր երեխաներին սովորեցնի այդ լեզուն, ապրի իր ազգային մշակույթով և
պահպանի իր կրոնը: Սրա համար են մարդիկ կռվում»: Անկախությունն ինքնանպատակ չէ, դա ազգային
տեսակը պահելու և լավագույնս դրսևորվելու հնարավորությունն է:
– Որքանո՞վ է դա մեզ հաջողվում:
– Կարևորն այն է, որ ներուժ ունենք. իրավիճակի մի փոքր շտկում, և աշխարհին շատ բան կարող ենք տալ:
Ձեռք բերածը պահպանել է պետք: Լավատես եմ, որովհետև լավատեսությունը հայի արյան մեջ է:
Ալիսա Գևորգյան
2014
Ֆիլմագրություն
Ռեժիսոր
1980 – «Ծաղիկներ» (կուրս. աշխ.), էտյուդ, 10 րոպե
1982 – «Հեյ, ո՞վ կա այդտեղ» (կուրս. աշխ.),
էկրանավորում, խաղարկ., 20 րոպե
1983 – «Հայկական մանկավարժական ինստիտուտը
50 տարեկան է» (դիպլոմ. աշխ.), փաստագր.,
20 րոպե, համահեղինակ՝ գեղ. ղեկ. Յու.
Երզնկյան
1985 – «Գեղեցիկի արարումը», փաստագր., 20 րոպե
(Հայկ. պետ. հեռուստատես.)
1986 – «Ներանձնություն», փաստագր., 30 րոպե
(Հայկ. պետ. հեռուստատես.)
1989 – «Գթության երթուղի», փաստագր., 30 րոպե
(«Տեսք» կինոստուդիա)
1990 – «Սասունցի Դավիթ» աշխարհազոր»,
փաստագր., 20 րոպե («Տեսք» կինոստուդիա)
1996 – «Շրջանակից այն կողմ», ֆիլմ–էսսե, 30 րոպե
(«Արփի» հեռուստաընկ., ԱՄՆ)

2004 – «USAID–SAE նախագիծը Լոռվա մարզում»,
ֆիլմ–հաշվետվ., 13 րոպե (IRD լրատվ. ծառ.)
2005 – «USDOS–IRD գործունեությունը
Հայաստանում», ֆիլմ–հաշվետվ., 13 րոպե
(IRD լրատվ. ծառ.)
2006 – «Գիտելիք բազմապատկած Հավատ
հավասար է մեկի», ֆիլմ–նախերգ, 5 րոպե,
(«Ասելիք» ստեղծ. խումբ)
2008 – «Խաղում ենք պատերազմ», փաստագր., 54
րոպե («Հայկ» կինոստուդիա)
Սցենարիստ
1980 – «Ծաղիկներ»
1982 – «Հեյ, ո՞վ կա այդտեղ»
1989 – «Գթության երթուղի»
1990 – «Սասունցի Դավիթ» աշխարհազոր»
1996 – «Շրջանակից այն կողմ»
2008 – «Խաղում ենք պատերազմ»
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Էդիկ Բաղդասարյանը ծնվել է 1962 թ.: 1981–1984 թթ. սովորել է
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում,
1984–1987 թթ.՝ Մոսկվայի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի
ֆակուլտետում:
1987–1992 թթ. եղել է փոխխմբագիր Հեռուստատեսության և
ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտեում, 1992 թ.՝ Հայաստանի
հանրային հեռուստատեսության «Օր յոթերորդ» լրատվական և
վերլուծական ծրագրի գլխավոր խմբագիրը, 1993–1995 թթ. աշխատել է
ՀՀ պաշտպանության նախարարության վավերագրական ֆիլմերի
ստուդիայում, 1996–ից «Հայաստան» հիմնադրամի սոցիալական
ներդրումների մեդիա–խորհրդատուն է, 2000 թ. հիմնադրել է և առ
այսօր «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ–ի նախագահն է, 2001–ից
դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանի լրագրության
ֆակուլտետում, 2001–ից «Հետք» շաբաթաթերթի և «Հետք»
էլեկտրոնային օրաթերթի գլխավոր խմբագիրն է:
Ստացել է մի շարք մրցանակներ և պարգևներ հետաքննական
լրագրության և ֆիլմերի ստեղծման համար:
Հեղինակել է «Անապատի գիշերներում. լրագրական հետաքննություն»
(2006), «Քաշաթաղ. պատրանքներ և իրականություն» (2007) և
«Հետաքննական լրագրություն. Հայաստանի փորձը» (2009) գրքերը:

Քո պատերազմը լուսաբանելիս
խախտում ես բոլոր կանոնները,
որովհետև պատերազմող կողմերից
մեկը դու ես
ԷԴԻԿ
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Լրագրող, օպերատոր,
ազատամարտիկ

– Մարդիկ ինչո՞ւ են կամավոր մեկնում պատերազմ,
մի՞թե պաթետիկ հայրենասիրությունից կամ
էնտուզիազմից դրդված:
– Չէ, ո՛չ հայրենասիրությունից, ո՛չ էլ էնտուզիազմից
դրդված: Չգիտեմ, երևի մարդու ներսից եկող ինչ–
որ բան կա: Մտածում ես՝ ի՞նչ ես անում այստեղ,
երբ այնտեղ պատերազմ է. դու պետք է այնտեղ
լինես ախր: Երևի դա քո հոգու համար ես անում:
Իրականում դա էգոիզմի դրսևորում է: Թիկունքում
թողնում ես ընտանիքդ, հարազատներիդ ու քեզ լավ
զգալու, ինքդ քեզնից գոհ մնալու համար մեկնում ես
պատերազմ: Մինչդեռ քո խնդիրները թողնում ես
ընտանիքիդ վրա:
– Երբ պատերազմ գնացիք, ընտանիք ունեի՞ք:
– Այո, մեծ տղաս ծնվել էր արդեն: Ես 29–30
տարեկան էի: 1990–91 թթ. Արցախ գնացի որպես
լրագրող: Արցախից Հանրային հեռուստատեսության
«Հայլուր» ծրագրի համար ռեպորտաժներ էի
պատրաստում: Աշխատում էի օպերատորներ
Տիգրան Գևորգյանի, Տաճատ Եսայանի հետ:
Հետո ընտանիքիս տեղեկացրի, որ մնալու եմ, չեմ
վերադառնալու: Մտա Մոնթեի ջոկատ:
– Այսինքն՝ մնացիք ոչ միայն որպես լրագրող, այլև
կամավոր զինվոր:
– Մինչև 1994 թվականի ձմռան կռիվների ժամանակ
Արցախում եմ եղել որպես լրագրող: Ռազմական
գործողությունների ժամանակ մի քանի ամիս
մնացել եմ հիմնականում Մարտունիում, նաև
Մարտակերտում: Այդ ժամանակ արդեն՝ որպես
զինվոր: Բայց ես երբեք չեմ խոսել այդ մասին, հիմա
էլ չեմ ուզում:
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Պատերազմը սմբակի
նման խփում է ուղեղիդ
մեջ, ու այն այլևս երբեք չես
կարող հանել ուղեղիցդ:
Պատերազմից հետո
շատ դժվար է բնականոն
կյանքին անցնել: Լրիվ
ուրիշ աչքերով ես նայում
աշխարհին: Թվում է՝ քեզ
ոչ ոք չի հասկանում, ու
իրականում իսկապես քեզ
ոչ ոք չի հասկանում:

– Շատերը պատերազմի դաշտն անգամ հեռվից չեն տեսել, բայց գլուխ են գովում, թե կռվել են, ճոխ
պատմություններ են պատմում: Դուք ինչո՞ւ եք խուսափում պատմել Ձեր մասնակցության մասին:
– Ես նույնիսկ չեմ էլ գրել պատերազմի մասին: Որոշ նշումներ եմ արել, պատերազմական գործողությունների,
դեպքերի, մարդկանց մասին նոթեր ունեմ, բայց ժամանակ չի եղել, որ դրանք ի մի բերեմ:
– Փաստորեն, գրավոր վավերագրություններ էլ ունեք. ոչ միայն ռեպորտաժներ, ֆիլմեր եք պատրաստել
պատերազմի մասին, պատմությունը ժապավենին հանձնել, այլև գրել եք դրանց մասին:
– Ժապավենին ի՞նչ է դրոշմվել որ. շատ քիչ բան: Գուցե այդքանն էլ չարժեր նկարահանել: Ես մի քիչ այլ կերպ
եմ մտածում. գուցե լրագրող եմ, դրանից է: Պատերազմը գրքերով, տեքստերով, պատմելով հնարավոր չէ
ներկայացնել: Իրականում այն բոլորովին ուրիշ է՝ առաջին մարտ, առաջին հանդիպումը հակառակորդի
հետ, պատերազմի դաշտում անցկացրած առաջին գիշերը: Պատերազմում ես հերոսականությունը չեմ
տեսնում, այլ՝ ողբերգականը: Երբ հատկապես մամուլում հերոսների հերոսականության մասին են գրում, դրա
հիմքում էլ ողբերգությունն է: Տղան հերոսանում է՝ իր ընտանիքը կործանելով, իսկ իրական ողբերգության
մասին չեն գրում կամ գրում են այնպիսի տեքստով, որի մեջ պաթետիզմն է գերիշխում: Այդ տեքստերում
վատ կերպարներ չպետք է լինեն: Բայց պատերազմում ամեն ինչ էլ կա՝ դավաճանություն, փախուստ:
Իրականությունն ավելի դաժան է, քան ներկայացվում է: Երբեք պատմություն չի գրվում այն մասին, թե ինչպես
հրամանատարի սխալի պատճառով շատ մարդիկ են զոհվում: Իսկ նման դեպքեր եղել են:
– Երբ մի օր որոշեք այնուամենայնիվ գրել, դրանց մասի՞ն էլ կգրեք:
– Կուտակվել է, կգրեմ:
– Վարագույրներ կան, որ պիտի դրանցից դուրս նայեք, կնայե՞ք:
– Իմ միակ վարագույրը ժամանակն է: Եթե ժամանակ գտնեմ, կգրեմ:
– Մոնթեի ջոկատում եք եղել: Ինչպե՞ս ստացվեց, որ հենց նրա ջոկատում հայտնվեցիք, և ինչպիսի՞ն էր
Մոնթեն:
– Մոնթեի կնոջ հետ ընկերներ էինք, այդպես հենց այդ ջոկատ էլ մտա: Թեև սկզբում տարաձայնություններ
էին եղել նրա ու տեղացիների, տարբեր խմբավորումների միջև, բայց հետո նրան ընդունեցին՝ որպես
հրամանատարի ու ենթարկվեցին: Երբ մտա Մոնթեի ջոկատ, նա արդեն սիմվոլ էր: Ազնիվ էր, ու բոլորն ուզում
էին նրա պես ազնիվ լինել, նրան նմանվել: Մենք տեսախցիկ ունեինք, որոշ բաներ էինք նկարում: Մոնթեի
հետ մի քանի հարցազրույց եմ արել: Նկարահանված նյութը տարբեր տեղեր էինք ուղարկում, հատկապես՝
արտասահման, որպեսզի դրսում տեսնեին, թե ինչ իրավիճակ է Արցախում: Ջոկատում ինձ Ժուռնալիստ էին
ասում:
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– Ձեր ձեռքին նաև զենք կար, բայց Ձեզ ընդունու մ էին որպես ժուռնալիստի՞:
– Ոչ, Մոնթեի ջոկատում ես իրենցից մեկն էի. մասնագիտությունն այստեղ կապ չուներ: Պարզապես
ամեն մեկը մի մականուն ուներ: Մականունով էինք դիմում իրար. ինձ էլ Ժուռնալիստ էին ասում: Թեև
մասնագիտությունս իհարկե օգտագործել եմ. Մոնթեին հարցեր էի տալիս ԱՍԱԼԱ–ի և շատ այլ բաների
մասին, ջղայնացնում նրան:
– Իսկ նկարահանված նյութն ամբողջությամբ հրապարակվո՞ւմ էր:
– Մի մասը՝ այո, մի մասը՝ ոչ: Դրանք մինչև հիմա արկղերում են մնացել: Մի մասն էլ պաշտպանության
նախարարությունում է: 1993–95 թթ. աշխատել եմ այդ գերատեսչության լրատվական վարչության
վավերագրական ֆիլմերի ստուդիայում: Նիկոլայ Դավթյանի հետ փաստագրական ֆիլմեր էինք պատրաստում
հենց պատերազմի դաշտից: Մի կարճ ընթացք էլ՝ 4 ամիս, Հանրային հեռուստատեսությամբ Սամվել
Գևորգյանի հետ կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիր էինք անում: Ամեն շաբաթ Ղարաբաղից թարմ նյութեր
էինք բերում: Եթե հիշում եք, հաղորդաշարը կոչվում էր «Օր յոթերորդ»:
– Հիշում եմ. այն ժամանակ լրատվամիջոցներն այսչափ շատ չէին, տեղեկություններն Արցախից
Հայաստան էին հասնում մեկ–երկու խողովակով, ու հասարակությունն ամեն կիրակի սպասում էր Ձեր
հաղորդաշարին: Ձեզ ինչպե՞ս կներկայացնեիք՝ պատերազմի վավերագրո՞ղ, տարեգի՞ր:
– Ականատես:
– Ընդամե՞նը:
– Այո՛:
– Հիմա տեղից վերկացողը պատմում ու պատմում է պատերազմի մասին, անգամ եթե ռազմի դաշտը
հեռվից չի էլ տեսել:
– Նորմալ է: Մարդիկ ուզում են հերոս համարվել:
– Կա՞ն այնպիսիք, որոնց Դուք դեռ Արցախից եք ճանաչում, լավ գիտեք՝ ինչ կենսագրություն են թողել
պատերազմի դաշտում ու ինչ կենսագրություն են ներկայացնում հիմա:
– Իհարկե կան: Կեղծված պատմություններ կան, որոնց շնորհիվ շատերը գեներալ դարձան: Պաթետիզմը
շատերին հերոս դարձրեց: Մարդիկ կան, որ պատերազմ էին գալիս նկարվելու համար:
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– Այդ մարդիկ կարող են իմ աչքերի մեջ նայել,
չեղած բաներ պատմել ու ասել, որ իրենք կռվել են,
հերոս են: Բայց Ձեր աչքերի մե՞ջ էլ են նայում ու
նույնն ասում:
– Չէ, չեն կարող:
– Չե՞ք ուզում ոմանց իրենց տեղը դնել:
– Արդեն դրել եմ:
– Պատերազմը փոխե՞ց Ձեզ:

Պատերազմը գրքերով,
տեքստերով, պատմելով
հնարավոր չէ ներկայացնել:
Իրականում այն բոլորովին
ուրիշ է՝ առաջին մարտ,
առաջին հանդիպումը
հակառակորդի հետ,
պատերազմի դաշտում
անցկացրած առաջին
գիշերը: Պատերազմում
ես հերոսականությունը
չեմ տեսնում, այլ՝
ողբերգականը:

– Այո՛, իհարկե: Ամեն օրն է մարդուն փոխում, էլ ուր
մնաց պատերազմը: Զոհվածների միջով ես քայլել,
ո՞նց կարող է պատերազմը չփոխի քեզ: Պատերազմը
սմբակի նման խփում է ուղեղիդ մեջ, ու այն այլևս
երբեք չես կարող հանել ուղեղիցդ: Պատերազմից
հետո շատ դժվար է բնականոն կյանքին անցնել:
Լրիվ ուրիշ աչքերով ես նայում աշխարհին:
Թվում է՝ քեզ ոչ ոք չի հասկանում, ու իրականում
իսկապես քեզ ոչ ոք չի հասկանում: Այդպիսի
փուլում բոլորն են հայտնվել: Այսօր էլ բանտերում
ազատամարտիկներ կան: Ոչ ոք նրանց հետ
հոգեբանական աշխատանք չի տարել: Ոմանց քթից
վառոդի հոտը դեռ դուրս չի գալիս, ուզում են այդ
հոտը նորից շնչել: Պատերազմից վերադառնալով՝
նրանք այդպես էլ չադապտացվեցին այստեղի
կյանքին, մնացին չհասկացված: Այդ պատճառով էլ
անջրպետ առաջացավ նրանց ու հասարակության,
նրանց ու իշխանությունների միջև: Իրականում
դժվար է նրանց հասկանալը: Մարդ կա՝ ասում է՝
ինչո՞ւ պիտի աշխատեմ, ես կռվել եմ: Հայաստանում
նման հոգեբանական խնդիրներով մարդկանց հետ
որևէ աշխատանք չի տարվում, մինչդեռ պետք է այդ
տղաներն անցնեին ադապտացիոն փուլեր:
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– Ձեզ համար է՞լ էր դժվար պատերազմից հետո:
– Հեշտ չէր, որովհետև այդ բոլոր խնդիրները քո մեջ
ես կրում, ու տարիները դրանք ավելի ու ավելի են
շատացնում ու ծանրացնում քեզ վրա: Այդ տղաների
պրոբլեմներն էլ են քոնը: Շատերն առողջական
խնդիրներ ունեն, բայց վիրահատվելու փող չունեն…
Շատ հարցեր կան:
– Պատերազմի ծանր հետևանքներից մեկն էլ
չգնահատվածներն են:
– Մարդիկ կան, որ չեն էլ ուզում գնահատված լինել,
չեն ուզում, որ իրենց մասին խոսվի, գրվի: Կան, որ
պատերազմից մի նկար անգամ չունեն: Ուղղակի
պետությունը պետք է գնահատի նրանց:
– Երբևէ մեղքի զգացում ունեցե՞լ եք:
– Շա՜տ: Ապրիլին, երբ մեր տղաները զոհվեցին, ինձ
էի մեղադրում: Կարծում եմ՝ մեղքի զգացում բոլորն են
ունեցել:
– Ապրիլին էլ Արցախում էիք, տեսանք, կարդացինք
ու լսեցինք:
– Այո՛, որպես լրագրող: «Հետքի» աշխատանքն էի
կոորդինացնում:
– Պատերազմում լրագրողը որքանո՞վ է
լրագրող մնում, գործնականում կարողանո՞ւմ է
մասնագիտական կանոնները պահպանել:
– Պատերազմում նաև ժուռնալիստիկայի բոլոր
կանոնները, սկզբունքներն են խախտվում:
Պատերազմի լուսաբանման շատ գրքեր ու
ձեռնարկներ կան, բայց այդ բոլորն ուրիշի
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Մտածում ես՝ ի՞նչ ես անում
այստեղ, երբ այնտեղ
պատերազմ է. դու պետք է
այնտեղ լինես ախր: Երևի
դա քո հոգու համար ես
անում:

պատերազմների մասին են: Սեփական պատերազմը լուսաբանելու մասին ձեռնարկ չկա: Շատ հեշտ է գնալ
Սիրիա ու պատերազմը լուսաբանել, բայց դա քո՛ պատերազմը չէ: Քո պատերազմը լուսաբանելիս խախտում ես
բոլոր կանոնները, անգամ՝ էթիկայի, որովհետև պատերազմող կողմերից մեկը դու ես:
– Երբևէ մտածե՞լ եք, որ հայի բոլոր սերունդները մի չգրված օրենքով պատերազմ են տեսնում: Կարծես
անեծք լինի. մեր պապերի պապերն Առաջին աշխարհամարտ ու Եղեռն տեսան, մեր պապերը՝ Մեծ
հայրենական, մեր հայրերը՝ 1990–ականների Արցախյան պատերազմը, որը ձգվեց մինչև մեր օրերը, ու
նոր սերունդն էլ տեսավ այն ու արյուն թափեց:
– Պատերազմ է էլի. չսիրելու բան է պատերազմը: Ոչ մի սերունդ չի ուզում, որ իր հաջորդը պատերազմ
տեսնի, բայց մեր զավակներն էլ տեսան: Տղաս առաջնագծում էր, հրետանավոր: Իր հրամանատարության
տակ տղաներ կային: Ասում էի. «Զգույշ և ուշադիր կլինես. երեխեքի պատասխանատվությունը քեզ վրա
է»: Ապրիլյան պատերազմի մասին էլ պիտի գրեմ նոթերի նման: Մեկ–մեկ վախենում եմ այդ թեմային
անդրադառնալ, մեկ–մեկ էլ մտածում եմ՝ ախր ինչի՞ գրեմ:
– Լսե՞լ եք, որ Ձեր մասին ասեն՝ կռված տղա:
–…Ես էդ արտահայտությունից վատանում եմ:
Էդիկ Բաղդասարյանի հետ հարցազրույցին կից տեսանյութ չկա: Պատերազմի ամենաթեժ տարիներին մատն
Արցախի զարկերակին պահած լրագրողը կյանքը վտանգելու գնով ստեղծած արցախյան տարեգրությունը
պահում է հիշողության ու արդեն խունացած թղթերի ծալքերում, իսկ տեսագրությունները՝ արկղերում: Ո՛չ
մեկը, ո՛չ էլ մյուսը պահոցներից դուրս գալու հավակնություններ առայժմ չունեն:
Նաիրա Փայտյան
2016
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Վարդգես Բաղրյանը ծնվել է 1952 թ. Ստեփանակերտում: 1973 թ.
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտն
ավարտելուց հետո հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդել
ՀԽՍՀ Վարդենիսի շրջանի Ակունք և ԼՂԻՄ Ասկերանի շրջանի
Սզնեք գյուղերի դպրոցներում: Զինվորական ծառայությունից հետո
վերադարձել է Ստեփանակերտ և 1976 թ. որպես լրագրող աշխատանքի
անցել մարզային ռադիոյում:
1988 թ. նշանակվել է Արցախի հեռուստառադիոկոմիտեի նախագահի
տեղակալ, 1995–98 թթ. եղել է ԼՂՀ հեռուստառադիովարչության
պետ: Մի տարի աշխատել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում
որպես լրատվական ծառայության պետ, իսկ 1999 թ. նշանակվել է
ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ: 2005–08 թթ.
եղել է ԼՂՀ Հանրային ռադիոընկերության գործադիր տնօրեն, ապա՝
խորհրդի նախագահ: Մի քանի ամիս աշխատել է ԼՂՀ մշակույթի և
երիտասարդության հարցերի փոխնախարարի պաշտոնում, այնուհետև
նշանակվել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության (ԱԺԿ)
գրասենյակի ղեկավար: ԼՂՀ 2–րդ և 5–րդ գումարման Ազգային ժողովի
պատգամավոր է:
Մի շարք գրքերի և հեռուստաֆիլմերի հեղինակ է: «Թերթելով
պատմության էջերը» ֆիլմաշարի համար 2007 թ. արժանացել է
ԼՂՀ կառավարության Եղիշեի անվան ամենամյա մրցանակին:
Պարգևատրվել է «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով:

Մեր զենքը
տեսախցիկն էր ու գրիչը

ՎԱՐԴԳԵՍ
ԲԱՂՐՅԱՆ
Լրագրող, հրապարակախոս,
սցենարիստ

– Ձեր կենսագրությունից երևում է, որ երկար տարիներ ռադիոլրագրող եք եղել, Արցախի
հեռուստատեսության բացումից հետո Ձեր մասնագիտական կյանքում նոր էջ բացվեց, դարձաք
հեռուստալրագրող, նաև ղեկավար: Ինչպե՞ս եղավ այդ անցումը:
– Կարելի է ասել, որ հեռուստատեսության ծնունդը համընկավ Ղարաբաղյան շարժման հետ: Արցախի
հեռուստատեսությունը ստեղծվել է 1988 թվականին: Անդրանիկ ծրագիրը եթեր է հեռարձակվել հունիսի 1–ին,
որն էլ համարվում է Արցախի հեռուստատեսության ծննդյան օրը: Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզում
հեռուստատեսությունը ստեղծվեց Խորհրդային Միության ինքնավար հանրապետություններում և մարզերում
տեղական հեռուստատեսությունների ստեղծման ծրագրի շրջանակներում, որի իրականացումը ձգձգվում
էր Ադրբեջանի կողմից մարզի հայ բնակչության նկատմամբ տարվող քաղաքականության պատճառով:
Հեռուստատեսությունը, ըստ էության, դարձավ և՛ շարժման, և՛ ազատամարտի տարեգիրը:
Բայց մենք ռադիոյի աշխատողներ էինք, ոչինչ չգիտեինք, ամեն ինչ պետք է սկսեինք զրոյից: Երևանից
հրավիրվեցին Նիկոլայ Դավթյանը որպես գլխավոր ռեժիսոր, Գագիկ Սիմոնյանը՝ գլխավոր օպերատոր,
Գագիկ Մկրտչյանը՝ կինոօպերատոր և Աննա Դավթյանը՝ ծրագրերի տնօրեն: Շատ մեծ է նրանց ավանդը մեր
հեռուստատեսության կայացման գործում: Մենք նրանցից սովորեցինք հեռուստատեսության այբուբենը:
Հետո, երբ Գագիկն ու Կոլյան տեղափոխվել էին Երևան, էլի գալիս էին նկարահանումների: Հիշում եմ՝
Շուշիի ազատագրման ժամանակ Գագիկը հատուկ եկել էր, որպեսզի Շուշիի ազատագրումը նկարի:
Հիշում եմ նաև, թե ինչպես ինքնաթիռով տեսանյութը հասցրինք Երևան: Օդաչուն երաշխիք չէր տալիս, որ
բարեհաջող վայրէջք կկատարենք, բայց հասանք: Եվ ճիշտ ժամանակին էինք հասել, քանի որ ռուսական
«Վեստի» ծրագիրը հաղորդել էր, թե իբր Շուշին ադրբեջանցիների հսկողության տակ է: Այն ժամանակ
Արցախի հեռուստատեսությունը չէր գործում և մենք Հայաստանի հեռուստատեսությունում հաղորդաշար
էինք վարում՝ «Հատե տի»–ն: Թե ինչպես էինք ամեն անգամ նյութերն ուղարկում Երևան, դա էլ մի առանձին
պատմություն է: Մեզ հատկացված շատ կարճ ժամանակում հասցրինք ու զեկուցեցինք, որ ֆիլմը պատրաստ
է: Սակայն նշված ժամին ֆիլմը չցուցադրվեց: Երբ հարցրինք պատճառը, Սամվել Գևորգյանը, որ այն
ժամանակ Հեռուստառադիոկոմիտեի նախագահն էր, պատասխանեց, որ նպատակահարմար չէ: Երկար
բանակցություններից հետո միայն մայիսի 15–ին՝ Շուշիի ազատագրման 7–րդ օրը ֆիլմը հեռարձակվեց:
– Ասում եք՝ Արցախի հեռուստատեսությունը չէր գործում: Ինչո՞ւ:
– 1992 թ. փետրվարին Շուշիից իրականացված հրթիռահրետանակոծության հետևանքով հեռուստակենտրոնի
շենքը լիովին ավերվեց: Ռումբի բեկորն ընկավ ձայնադարան: Տեսաժապավեններն էլ դյուրավառ են,
անմիջապես բռնկվեցին, շենքը սկսեց վառվել: Մենք հասցրինք հազիվ տեխնիկան հանել: Մեր ամբողջ
արխիվը՝ չորս տարվա արխիվը գրեթե ամբողջությամբ վառվեց, պահպանվեց այն, ինչ կրկնօրինակ էինք
արել ու պահում էինք տներում: Իսկ բնօրինակներն ամբողջությամբ հրի մատնվեցին: Բացի այդ, տասնյակ
տարիների մեր ռադիոարխիվը: Հրշեջներն եկել էին, բայց մեքենայում ջուր չկար: Շենքը ստիպված էինք
պայթեցնել, որպեսզի հրդեհը չտարածվեր, որովհետև այդ շենքի նկուղային հարկում մեր բանակի եղած–
չեղած զինամթերքն էր: Եթե կրակը տարածվեր դեպի նկուղ, մեծ պայթյուն էր լինելու, և զինամթերքն
էր ամբողջությամբ ոչնչանալու: Հետագայում բաբինները փլատակներից հանեցինք, բերեցինք Երևան,
փորձեցինք մաքրել, բայց շատ չնչին բան հնարավոր եղավ վերականգնել: Շենքի համար այնքան էլ չէինք
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...Շատերին ուտոպիա էր
թվում, որ կարող ենք ոչ
միայն դիմակայել, այլև
ազատագրել:
Բայց դա տեղի ունեցավ:
Այնպես որ ինչքան էլ
պատերազմ չենք ուզում,
ստիպված ենք սիրել
մեր պատերազմը և
մղել այդ պատերազմը:
Մենք պարտավոր ենք
պատրաստ լինել այդ
պատերազմին:

ցավում, ի վերջո շենքը նորից կարելի էր կառուցել,
բայց ամբողջ արխիվը կորցրինք:
Մենք առանց այդ էլ շատ սուղ պայմաններում
էինք աշխատում, բոլոր առումներով: Մեքենա
չունեինք, նստում էինք ռազմաճակատ գնացող
բեռնատարների թափքին, եթե հակաօդայիններն
էին գնում, միանում էինք նրանց, բժիշկները՝ սրանց,
Զորի Բալայանն էր գալիս ուղղաթիռով, առիթից
օգտվում էինք, նրա ուղղաթիռով էինք գնում, միանում
էինք Ռուսաստանից եկած լրագրողներին… Եվ
շատ ցավալի էր, որ հաճախ ստիպված էինք լինում
նույն ժապավենի վրա նորից նկարել: Լավագույն
դեպքում կարող էինք հաղորդման մոնտաժը պահել,
շատ դեպքերում նույնիսկ դրանք էինք ջնջում:
Օրերից մի օր՝ 93–ի ապրիլի կեսերին, Քելբաջարի
ռազմագործողությունից հետո ես օպերատորի՝
Արա Վանյանի հետ գնացել էի այնտեղ, Ավոն
եկավ ֆրանսիացի ընկերների հետ, ասաց՝ այդ
հաղորդումը տուր, որ տղերքը տանեն, Ֆրանսիայում
ցուցադրեն: Ասացի ինչպե՞ս տամ, տեսաերիզ չունեմ,
որ արտագրեմ տամ: Ավոն թե՝ կլսե՞ք Վարդգեսն ինչ
կըսե: Այս տղաները գնացին ու շատ կարճ ժամանակ
անց 20 հատ ուղարկեցին: Դա մեզ համար մեծ
ցնծություն էր: Այդ պայմաններում էինք աշխատում,
բայց ամեն դեպքում պահպանվել են որոշ բաներ:
Բազմաթիվ ֆիլմեր ենք արել և՛ պատերազմի
ժամանակ, և՛ պատերազմից հետո, ֆիլմաշար ենք
արել՝ «Թերթելով պատմության էջերը», մի ամբողջ
տարի այդ ֆիլմաշարը հեռարձակվեց:
Ի դեպ, այն ժամանակ Հայաստանի
հեռուստատեսությունից Արմեն Արզումանյանն
առաջարկեց, որ երբ շարքն ավարտենք, տանք
իրենց, որ իրենք էլ ցուցադրեն: 2007 թ., երբ այն
վերջնական հավաքված էր (47 հաղորդում է, 19
ժամ 30 րոպե տևողությամբ), տվեցինք: Դրեցին
տակներն ու նստեցին, էդպես էլ եթեր չտվեցին:
Ալիկ Հարությունյանը պատճառաբանեց, որ փող
չունեն հոնորար տալու: Ասացի՝ հոնորար չեմ ուզում,
ուղղակի թող հենց այնպես ցուցադրվի: Միևնույն է,
չցուցադրվեց:
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Ես իմ գրքերում մեկ առ մեկ բոլորի մասին գրել եմ, ովքեր կյանքի գնով նկարահանումներ են արել և՛ մայր
Հայաստանից, և՛ Արցախից:
– Շատ նկարահանումներ էլ պահպանվել են, ֆիլմեր եք ստեղծել, ինչո՞ւ որոշեցիք նաև գրքեր գրել:
– Ես հավակնություններ չունեմ: Իմ սկզբունքը մեկն է՝ թող լինի թեկուզ 0.1 տոկոս, բայց ճշմարտությունը լինի:
Հիմա շատ են աղավաղում պատմությունը: Տարբեր լրատվամիջոցներում ու հրատարակություններում դեռ
գլուխը քարը, բայց այդ սխալները դասագրքեր են մտնում, հանրագիտարաններ: Խայտառակ սխալներ: Բացի
այդ, ես թղթին ավելի եմ վստահում, այդ տեսաերիզները, խտասկավառակները ի՞նչ գիտես՝ մի օր ինչ կլինեն,
իսկ գիրքը, վստահ եմ, կպահպանվի:
– Երբ առաջին անգամ ճակատ գնացիք, ի՞նչ զգացողություններ ունեցաք:
– Առաջին լուրջ ռազմագործողությունը, որ Գագիկ Սիմոնյանը, Բենիկ Ղարախանյանը և ես լուսաբանել
ենք և հետո ֆիլմ ենք սարքել, Շուշիի ազատագրումն էր: Մենք սկզբում գտնվում էինք հրամանատարական
կետում, որտեղ նկարահանումներ արեցինք, դեռ մինչև ռազմագործողությունը սկսելը և ռազմագործողության
ժամանակ, նաև հետո: Դուք պատկերացրեք՝ ռազմագործողություններից հետո մտնում ես Ղազանչեցոց
եկեղեցի և Պարգև սրբազանը պատարագ է մատուցում: Ի՞նչ զգացողություն կունենաս: Այդ կադրերը կան,
ցնցող բան է, ցանկացած լրագրող երևի կերազեր նման բան լուսաբանել:
Դրանից հետո իհարկե եղել են բազմաթիվ ռազմագործողություններ, որ մենք անմիջապես նկարահանող
խմբով նկարել ենք: Բայց իմ մասով ես կառանձնացնեի Թալիշի ազատագրումը 1994 թ. ապրիլի 14–ին: Այդ
կադրերը կան, պահպանվում են: Գիտեք, շատ հաճախ հարցնում են՝ բա չէիք վախենո՞ւմ: Իհարկե, մենք
զենք, կրակող զենք չունեինք, մեր զենքը տեսախցիկն էր ու գրիչը: Ասել, թե չէինք վախենում... նորմալ մարդը
չի կարող չվախենալ: Բայց դա մեր կռիվն էր, մեր պատերազմն էր: Եվ մենք պարտավոր էինք վարել այդ
պատերազմը: Մեր արածը իհարկե չի կարելի համեմատել ազատամարտիկների արածի հետ, որոնք գրեթե
ամեն օր նայում էին մահվան աչքերին: Մենք դադարներով էինք դա անում, գնում էինք ճակատ, նկարահանում
էինք, գալիս էինք մոնտաժելու, հաղորդումը պատրաստելու, հետո նորից գնում էինք. հերթափոխով:
Տեսախցիկն իրար ձեռքից խլում էինք, թե ով պիտի գնա: Եվ դա էլ է նորմալ: Այսինքն՝ գլուխ չենք պահել,
և դրա վկայությունն այն տեսաարխիվն է, ոսկե ֆոնդը Արցախի տեսադարանում: Ցավոք սրտի, շատ–շատ
ժապավեններ չեն պահպանվել, բայց գոնե այն, ինչ պահպանվել է, կարծում եմ՝ ընդհանուր տպավորություն
թողնում է: Եվ հիմա թվայնացվում է Արցախի հեռուստատեսությունում այդ ամբողջ արխիվը: Եվ կարծում
եմ՝ պետական հոգածություն է անհրաժեշտ այդ ամեն ինչի նկատմամբ: Սա մեր պատմությունն է: Դուք
պատկերացրեք, որ մենք մի 100 տարի առաջվա կադրեր ունենայինք…
Հիմա ունենք մեր նորագույն պատմության կադրերը: Ի վերջո, երկիր ազատագրեցինք, երկրի թեկուզ մի
հատվածը: Եվ կարծում եմ՝ սրան լուրջ ուշադրություն պիտի դարձվի, որովհետև, ցավոք, հիմա շատ հաճախ
կեղծվում է պատմությունը, իսկ լավագույն վկաները տեսագրություններն ու ձայնագրություններն են: Որպեսզի
ամեն մեկն իր տեսանկյունով, իրեն ինչպես հարմար է չներկայացնի, լավագույն ապացույցը տեսագրությունն է:
Եվ հեռուստատեսության գործն այդ առումով ուղղակի անգնահատելի է: Եվ մեր պարտքն է, որ ինչպես
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եղել է, այդպես հանձնենք թղթին, եթե գիրք ենք գրում, որովհետև ոչ ոք պատմությունն աղավաղելու կամ
որևէ մեկի համար պատվերով ինչ–որ բան գրելու իրավունք չունի: Իհարկե, բազմաթիվ դեպքեր կան,
դեմքեր կան, որոնց մենք չենք հասցրել նկարահանել կամ թղթին հանձնել: Բայց դա էլ պետք է հասկանալ,
ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է եղել լուսաբանել: Ուստի, իմ խորին համոզմամբ, այն, ինչ արվել է, պետք է
կենտրոնացվի, մեկտեղվի, լինի դա տեսանյութ, ձայնագրություն թե գիրք, և այս ամենը մի հանրագիտարանի
մեջ պիտի ամփոփվի, որպեսզի պահպանվի ճշմարտությունը: Այսօր մենք ունե՞նք Արցախյան ազատամարտի
հանրագիտարան: Դա հսկայական աշխատանք է, և այդ պատվերը պետք է պետական մակարդակով իջեցվի:
Եվ այդ գործը պետք է արվի առանց փոխհատուցման:
– Ի՞նչ չեք արել, որ ափսոսում եք կամ մեղավոր եք զգում:
– Ամենից շատ ափսոսում եմ նրա համար, որ հնարավորություն չունեինք ավելին անելու թե՛ տրանսպորտի
պահով, թե՛ տեսախցիկների, թե՛ ժապավենի: Երբեմն ուզում էիր մի ուղղությամբ գնալ՝ տրանսպորտ չկար, և
շատ դեպքերում գնում էինք այն ուղղությամբ, որով տրանսպորտ գտնում էինք: Այդ պաատճառով բազմաթիվ
ուղղություններ մեր տեսադաշտից դուրս են մնացել: Մի բանի համար էլ եմ ինձ մեղավոր զգում, դա կապված
է «Ճերմակ ճակատ» ֆիլմի հետ: Այն ստեղծել ենք պատերազմից չորս տարի հետո: Վալերի Մարությանը՝
մեր ռազմադաշտային վիրաբուժության հիմնադիրը, ինձ առաջարկեց միասին դիտել իր տեսաարխիվը և
դրա հիման վրա ֆիլմ ստեղծել: Համաձայնեցի: Այդ տեսագրությունները ցնցող տպավորություն թողեցին,
թեպետ արված էին սիրողական մակարդակով: Նկարահանումներն արել էին նրանք, ովքեր տվյալ պահին
քիչ զբաղված էին եղել: Սցենարի կմախքը գրեց Վալերին, ինքն էլ կարդում էր: Եվ ի՜նչ ջանասիրությամբ: Նա
շատ էր ուզում տեսնել այդ ֆիլմը: Արդեն գիտեինք, որ նրա ժամերը հաշված են, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք,
մոնտաժեցինք, որ հասցնենք: Բայց հաջորդ օրը նա մահացավ ու այդպես էլ չտեսավ: Մի բան է մխիթարում,
որ այն շատ է ցուցադրվել: Երբ ցուցադրել են Փարիզում, ֆրանսիացի բժիշկները չեն հավատացել, որ
այդպիսի պայմաններում հնարավոր է նման բարդ վիրահատություններ կատարել:
– Լավ, այդ ամենի շարքում ո՞րն է ամենավառ տպավորությունը, որը ոչ մի բանի հետ չեք փոխի:
– Երբ 88–ից սկսվեցին հանրահավաքները, այնպիսի մթնոլորտ էր, որ կարծում էի՝ այլևս երբեք չի կրկնվի:
Բայց տեսանք, որ ապրիլին կրկնվեց: Կասկածներ ունեինք, ասում էինք, չէ՞, ժողովուրդը հիասթափված է,
եթե մի բան պատահի, էլ ոչ ոք ոտքի չի կանգնի, և նման բաներ: Բայց դուք պիտի տեսնեիք, թե այդ օրերին
ինչ էր կատարվում Ստեփանակերտի հրապարակում, ինչքան կամավորականներ կային, ընդ որում՝ ոչ
միայն Արցախից ու մայր Հայաստանից, այլև արտասահմանից՝ Սփյուռքից: Ես այդ օրերին հանդիպեցի 90–
ականների պատերազմի մասնակից Մանվելին, որը հիմա բնակվում է Ավստրալիայում: Մարդը վեր էր կացել,
եկել՝ նորից օգտակար լինելու հայրենիքին: Այդ զգացողությունն է, որ վեր է ամեն ինչից, որ այնուամենայնիվ
ազգը միասնական է: Ցավոք սրտի, մենք սպասում ենք՝ դանակը ոսկորին դեմ առնի, որպեսզի դա տեղի
ունենա: Բայց և այնպես դա էլ վատ չէ, որ ամենաօրհասական պահին մենք կարողանում ենք դա անել:
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– Իսկ ռազմական գործողությունների՞ց:
– Շուշիի ազատագրումը:
– Ռազմական գործիչների՞ց:
– Դժվար է առանձնացնել, կարող է սուբյեկտիվ լինել… Մոնթեն, միգուցե այն պատճառով, որ շատ էի շփվում
նրա հետ: Նա չէր սիրում, երբ փորձում էիր իրեն մեծարել: Ես գիրք եմ գրել հետո, կենդանության օրոք նա
թույլ չէր տա: Նորից եմ ասում՝ դժվար է առանձնացնել, բայց նա ուրիշ էր: Ես թե՛ գրքում, թե՛ ֆիլմում որևէ
մակդիր չեմ օգտագործել, ներկայացրել եմ իրական Մոնթեին: Եվ նրան ճանաչողները, թող անհամեստություն
չընկալվի, ասում են, որ լավագույն գիրքը հենց իմն է, որովհետև գունազարդված չի. մեր հանդիպումներն են,
մեր զրույցները և իմ ապրումները: Շատ–շատերին եմ հանդիպել, տեսել, բայց Մոնթեն առանձնանում է:
– Ի՞նչ է թողնում պատերազմը:
– Ավելի լավ ձևակերպում, քան Նժդեհն է արել, դժվար է պատկերացնել, գոնե մեր պարագայում.
խաղաղությունը պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածն է: Բայց խոսքը պիտի լինի
արժանավայել, արժանապատիվ խաղաղության մասին, ոչ ամեն գնով խաղաղության: Հիմա մեզ ինչ–որ բան
են պարտադրում, և ասում են՝ խաղաղություն է…
– Փաստորեն, Ձեզ համար խաղաղությունը պատերազմի գին ունի:
– Վազգեն Սարգսյանն էլ է, չէ՞, լավ ասել. գոնե մեկ անգամ մարդ պիտի սիրի իր պատերազմը: Սիրի և մինչև
վերջ տանի այդ պատերազմը: Մենք դեռ էլի խնդիրներ ունենք, չէ՞, սրանով հո չի՞ վերջացել: Բայց նորից գամ
Մոնթեի խոսքին. եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք կդարձնենք այն մեր պատմության վերջին էջը: Նա սա
ասաց մեր առաջին հարցազրույցի ժամանակ՝ 1992 թ. հոկտեմբերին: Հիմա մենք պիտի կարողանանք ոչ
միայն մարսել այս հաղթանակը, այլև զարգացնել այն: Մենք կորուսյալ երկիր ունենք: Այն ժամանակ շատերին
ուտոպիա էր թվում, որ կարող ենք ոչ միայն դիմակայել, այլև ազատագրել: Բայց դա տեղի ունեցավ: Այնպես
որ ինչքան էլ պատերազմ չենք ուզում, ստիպված ենք սիրել մեր պատերազմը և մղել այդ պատերազմը: Մենք
պարտավոր ենք պատրաստ լինել այդ պատերազմին: Գիտենք, թե ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում, ինչ
հարևանների կողքին: Երբեք նախահարձակ չենք եղել: Մենք չենք հեղինակը պատերազմի: Ուզում եմ ասել,
որ պատերազմն այնքան էլ վատ բան չէ, եթե դա արդար պատերազմ է: Մենք միշտ արդար պատերազմ ենք
մղել, եթե չմղեինք այդ պատերազմները, վաղուց պատմության բեմից հեռացած կլինեինք: Կուզենայի, որ սա
ականջներիս օղ անենք և ոչ մի պարագայում չլքենք երկիրը: Ինչքան էլ դժվար լինի, իսկ դժվարություններ
շատ կան: Երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, ոչ ոք չէր մտածում, թե Ադրբեջանը սկուտեղի վրա նվիրելու
է մեզ Ղարաբաղը: Այսինքն, իմ համոզմամբ, անընդհատ տրտնջալու, բողոքելու, անընդհատ խավար
գոռալու փոխարեն ամեն մեկս մի մոմ վառենք, որ ցրենք այդ մութը: Ես մի պիես ունեմ, որ մեր թատրոնը
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բեմադրել է, կոչվում է «Ես մնում եմ»: Իհարկե, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում քննադատելու, առավել
ևս մեղադրելու նրանց, ովքեր այնուամենայնիվ լքել են երկիրը, ինքս էլ հարազատներ ունեմ, որոնք այստեղ
չեն, բայց կարծում եմ, որ պարտավոր ենք մնալ և պահել երկիրը, որքան էլ որ դժվար լինի: Անընդհատ
չմտածենք, թե ինչ է անում պետությունն ինձ համար, այլ մտածենք, թե ես ինչ եմ անում պետության համար:
Եթե այս մտածողությունը գերիշխի, ամեն մեկն իր տեղում, իր ոլորտում իր գործը լավ կատարի, կարծում եմ՝
կունենանք մեր երազած երկիրը: Իսկ եթե անընդհատ նվնվանք և հոգնենք, կկորցնենք ամեն ինչ: Նորից
մեջբերեմ Մոնթեին: Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նրան հարցրի՝ ինչպիսի՞ն եք տեսնում Արցախի
ապագան: Պատասխանեց. «Արցախի ապագան երկու ձևի կարող է ըլլալ: Եթե թույլ ըլլանք, կրնանք պարտվիլ:
Իսկ եթե ուժեղ ըլլանք, կրնանք ազատագրել ոչ միայն Արցախը, այլև մեր պատմական հայրենիքը»: Սա է, իմ
կարծիքով, բանաձևը:
Ռուզան Բագրատունյան
2016
Ֆիլմագրություն
Սցենարիստ
1993 – «00–ն կապի մեջ է»
1996 – «Ֆենոմեն»
1999 – «Թռիչքը շարունակվում է»
2006 – «Թերթելով պատմության էջերը», ֆիլմաշար
2006 – «Ինքնահաստատում»
2008 – «88–ի արձագանքները»
2016 – «Քարից կարծր Քարին տակ»
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Նորեկ Գասպարյանը ծնվել է 1959 թ. Արցախում: Մանկությունն անցել
է Շուշիում: Ստացել է բանասիրական կրթություն: Մինչև 1985 թ.
աշխատել է շրջանային թերթում, այնուհետև՝ արհմիություններում,
1988–ից՝ հեռուստատեսությունում որպես երիտասարդական
հաղորդումների բաժնի վարիչ: 1993–ից աշխատել է «Հայ զինվոր»
թերթում, 1997–ից՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում որպես
Արցախի թղթակից: 2007 թ. նշանակվել է ԼՂՀ մշակույթի նախարար,
մի տարի անց՝ Հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ:
Տասնյակ փաստավավերագրական հեռուստաֆիլմերի հեղինակ է:
Գրել սկսել է 15 տարեկանից, հրատարակել է 10 գիրք:

Երբ Ստեփանակերտում
հուսահատվում էինք,
գնում էինք առաջին գիծ

ՆՈՐԵԿ
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Լրագրող, սցենարիստ

– Պարո՛ն Գասպարյան, ռազմաճակատում էիք
լինում կամավո՞ր, թե ուղղակի դա Ձեր աշխատանքն
էր:
– Պատերազմի ժամանակ հաղորդումներ էինք
պատրաստում շատ սուղ պայմաններում, բառի
բուն իմաստով ոչինչ չունեինք. շենքը՝ պայթեցրած,
տեսաերիզներ չունեինք, տեսախցիկներ չունեինք,
կոմիտեի նախագահի սենյակը, մեր սենյակների
համեմատությամբ, մի քիչ մեծ էր, դարձրինք
ստուդիա, հանգստի սենյակը՝ մոնտաժման մաս,
քարտուղարուհու սենյակն էլ՝ ռեժիսորական մաս:
Շատ փոքր էր կոլեկտիվը, 10–15 հոգի, 90 տոկոսով¸
բնականաբար, տղամարդիկ, և յուրաքանչյուրն իր
պարտքն էր համարում առաջին գծից հաղորդումներ
բերել:
Մի հետաքրքիր բան պատմեմ: Հերթական
անգամ աշխատանքից ես ու օպերատորը՝ Արթուր
Ներսիսյանը, մութ քաղաքում վերադառնում
էինք տուն: Արթուրն ասում է՝ էս ո՞ւմ համար ենք
աշխատում, լույս չկա, ո՞վ է նայելու: Էդպես խոսելով
իջնում էինք, մեկ էլ մի լույս երևաց, հավանաբար
լամպ էր վառվում: Ասացի՝ Արթուր, այ այն լույսի
համար ենք աշխատում: Եթե նույնիսկ մի հոգի
նայում է, նշանակում է՝ մեր պարտքը կատարում ենք:
Ես գիտեի, որ մեր աշխատանքը միայն այդ օրերի
համար չէ, ավելի շատ՝ այս օրերի համար:
– Այսինքն՝ ոչ միայն ընթացիկ լրատվություն էիք
ապահովում, այլև պատմություն էիք ստեղծում:
– Ես հիշում եմ՝ երբ 5–րդ թե 6–րդ դասարանում էի
սովորում, Երկրորդ աշխարհամարտի մասնակիցները
գալիս էին դպրոց հանդիպման, ու երբ պատերազմից
անհավանական դեպքեր էին պատմում, մենք
ծիծաղում էինք, չէինք հավատում, որ այդ ամենից
հետո ողջ–առողջ վերադարձել են:
Մենք ուզում էինք, որ այդ պատմությունները չկրկնվեն,
և այդ օրերին նկարել ենք՝ ինչ հնարավոր էր:
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Այն կանայք, որ հաց էին
թխում ու տանում առաջին
գիծ, այ նրանք իսկական
հերոս էին, նրանք չէին էլ
խոսում դրա մասին, ես
ստիպում էի, որ մի երկու
խոսք ասեն: Զինվորներ
կային, որ առաջին
օրվանից մինչև վերջին օրը
զենքով էին քնում, բայց
չէին խոսում, ոչ մի մեդալ էլ
չունեն...

Այսօր այն տղաները, որոնք չուզենալով պատմում են պատերազմի մասին, ոչինչ չեն կարող հնարել, որովհետև
կադրերում այդ նույն տղաները կան, այն ժամանակ 18, 20, 25 տարեկան էին, հիմա՝ 50–60 տարեկան:
Այո, ինձ թվում է՝ մենք ավելի շատ այս օրերի համար էինք աշխատում: Բայց ուրիշ բան էլ կար: Երբ
Ստեփանակերտում հուսահատվում էինք, գնում էինք առաջին գիծ: Դա մեզ ոգևորում էր, ոգևորված
վերադառնում էինք, որովհետև ոգի կար, գաղափար կար, հաստատ հողին կանգնելու, ինչպե՞ս ասեմ, մի
աստվածաշնորհ բան կար, ոչ մի վայրկյան չէինք կասկածում, որ կարող ենք կորցնել: Դա մեզ պահեց: Բայց
երբ հուսահատ գնում էինք այնտեղ, զգում էի, որ տղաներն էլ են ոգևորվում, որովհետև կարծես թիկունքը
կապում էինք առաջին գծին:
Իմիջիայլոց, ասում եք՝ առաջին գիծ, բայց այն ժամանակ հեռու չէր այդ առաջին գիծը թիկունքից, ընդամենը՝
10–15 կմ, հետո կամաց–կամաց առաջին գիծը հեռացրինք թիկունքից, և ապրիլյան պատերազմը համոզեց, որ
եթե մենք առաջին գիծը չհեռացնեինք թիկունքից, տանուլ կտայինք: Կան մարդիկ, որոնք միամտորեն ասում
են՝ դա անվտանգության գոտի է: Ոչ, դա անվտանգության գոտի չի, դա մեր երկրի սահմանն է, որ էլ ավելի
պիտի առաջ տարվի, անվտանգության գոտին պիտի լինի սահմանից անդին: Ի՞նչ անվտանգության գոտի, երբ
այնտեղ մարդիկ են բնակվում, երեխաներ են ծնվում, մարդիկ գերեզմանոցներ ունեն, և ամեն մի քառակուսի
կիլոմետրի վրա, երբ փորում ես, խաչքար է դուրս գալիս… Դա անվտանգության գոտի չի, դա մեր երկիրն է,
մեր կորցրած երկիրն է, որը ազատագրել ենք, և ներողություն, որ այսքան ուշ ենք ազատագրել...
Ամեն նկարահանման ժամանակ այդ ամենը կաթիլ–կաթիլ մտնում էր իմ մեջ, ես զգում էի, որ ամեն
նկարահանումից հետո փոխվում եմ, կայանում եմ, ավելի լավ եմ ճանաչում մեր երկիրը, ու համոզվում էի, որ
ինչքան քո երկիրը ճանաչում ես, այնքան քո սերը ամրանում է: Շնորհակալություն իմ մասնագիտությանը, որ
ինձ իմ երկիրը ճանաչելու հնարավորություն է տվել:
– Եվ չէիք թուլանում, երբ այդքան դաժանություն ու մա՞հ էիք տեսնում:
– Իհարկե, դաժան պատկերներ շատ էիր տեսնում, իհարկե, նույնիսկ՝ Ստեփանակերտում… Նույնիսկ՝
կիսված մարմիններ… Երկու բան է տպավորվել, որ անհնար է մոռանալ: 1992 թվականին ինքնաթիռները
ռմբակոծեցին Ստեփանակերտը, ռումբերն ընկան շուկայի մոտ, պայթեցին սեփական տների մոտ,
հեռուստատեսությունից մոտ էր հեռավորությունը: Վազեցինք հասանք… թաղամասը չկար, եկել էին
փրկարարներն ու հանում էին դիակները: Դա անհնարին է նկարագրել, ես շատ եմ փորձել գրել, չեմ
կարողացել, ոչ թե բառերը չէին հերիքում, այլ դաժանությունը սկսում էր սպանել: Հանկարծ հանում են
բարուրի մեջ երեխա, ու սպիտակ բարուրի տակ արյուն է: Այդ արյունոտ բարուրն աչքիցս չի հեռանում: Բայց
երեխան, փառք Աստծո, փրկվել էր: Մինչև հիմա չեմ հասկանում՝ մարդիկ ինչպե՞ս էին կարողանում դիմանալ:
Չէ, մահը չէ, ավելի դաժան մի բան կար, քան մահն է:
Երկրորդ պատկերը, որ չեմ կարողանում մոռանալ. երբ մտնում էինք Մարտակերտի շրջանի մեր ազատագրած
գյուղերը, զորքի հետ մտնում էինք տները, որոնք վառված չէին, ու տեսնում էինք հատակին փռված
լուսանկարներ: Եղել է, որ ժամերով նայել եմ այդ նկարներին: Խնջույքի, հարսանիքի, գերդաստանի,
երեխաների լուսանկարներ: Լուսանկարները կային, մարդիկ չկային, բայց ես նույնիսկ նրանց ձայներն էի
լսում: Այդ երկու տեսարանները չեմ մոռանում, դաժանաբար մտել են իմ մեջ, և չեմ էլ փորձում ազատվել
դրանցից, եթե փորձեմ էլ, չեմ կարողանա:
Իմ քեռու տղան զոհվեց զինադադարի կնքումից մի քանի օր առաջ, Աղդամի մատույցներում: Առաջին օրերից
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կռվում էր, վայրենի տղա էր՝ անունը Մհեր, պինդ, Լոռեցի Սաքոյի նման տղա էր, բայց առաջին մարտից
հետո եկավ փոխված, խոսքը ցրված էր, հայացքն ուրիշ էր: Մի քանի տարի հետո՝ մինչև իր զոհվելը, խոսում
էի նրա հետ, ասում էր. «Չեմ կարողանում ազատվել այն դիակների ներկայությունից, որոնց սպանել եմ, ինձ
հանգիստ չեն տալիս, երազիս մեջ էլ են ինձ տանջում»: Խոսքը թուրքերի մասին է, սա էլ մեր գենետիկան է,
մեր մարդկային ուրիշ տեսակը:
– Երբ ասում էիք սոսկալի պատկերների մասին, անմիջապես մտածեցի՝ եթե դրանք տեսնեի ֆիլմում,
կասեի՝ դե հնարել են:
– Դրա համար էլ ես չեմ հավատում այն գեղարվեստական ֆիլմերին, որ նկարահանում են այսօր:
– Ինչո՞ւ, գուցե չեն հնարել, վերցրել են իրական փաստերից:
– Մտածել են, որ կարող է այդպես լինել, բայց այդպիսին չէ պատերազմը: Հիշում եմ՝ նոր տարվա շեմին
գնացել էինք դիրքերը նկարահանման, ասում եմ՝ դիրքերն այն ժամանակ շատ մոտ էին, թուրքերը հասել
էին այ այս մոտակա գյուղերը: Վերադարձանք, և երկու օր հետո մեր զորքերն առաջ շարժվեցին ու ահագին
տարածքներ ազատագրեցին: Մի վաշտի հրամանատար կար Բաղրամյանի շրջանից՝ արմատներով մշեցի,
այդ Մանվելը եկել էր և ուրախ–ուրախ ուզում էր պատմել, թե մեզանից հետո ինչ է եղել: Մի քիչ պատմեց ու
ասաց. «Բայց դե տղերք ջան, պատերազմի մասին չի պատմվում, պատերազմը մենակ տեսնում ու զգում ես»:
– Երևում է՝ պատերազմում ցավն ու հրճվանքը, տխրությունն ու ուրախությունը խառն են, ինչպես
սովորական կյանքում, բայց հավանաբար շատ ավելի խիտ, թանձր, ավելի սուր: Հավանաբար
նկարահանել եք նաև տեսարաններ, որոնք բավականություն են պատճառել:
– Օրինակ՝ ես աներևակայելի հաճույք էի զգում Քարվաճառի պայքարի ժամանակ:
– Դուք եղե՞լ եք նրա ազատագրման ժամանակ:
– Այո, բա որտե՞ղ եմ եղել:
– Չէ, հարցնում ենք, որովհետև, ինչքան գիտենք, դա հանկարծակի գործողություն էր:
– Չէ, չէ, հանկարծակի ոչինչ չի եղել, մեզ համար հանկարծակի չի եղել, ամեն ինչ շատ լավ մշակված էր, Ավոն
էր այնտեղ, մեր բոլոր հրամանատարները՝ Նորիկը Դանիելյան, կապի պատասխանատուն` Արթուրը, մենք
«Վաթսունմեկ» էինք իրեն ասում, Կարապ Սամվելը՝ Կարապետյանը, Օգանովսկին, Հայաստանից տղաներ
կային իրենց ջոկատներով, համարյա բոլորը, որովհետև շատ պատասխանատու պահ էր: Եթե մենք չմտնեինք
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Ասում եք՝ առաջին գիծ,
բայց այն ժամանակ հեռու
չէր այդ առաջին գիծը
թիկունքից, ընդամենը՝
10–15 կմ, հետո կամաց–
կամաց առաջին գիծը
հեռացրինք թիկունքից,
և ապրիլյան պատերազմը
համոզեց, որ եթե
մենք առաջին գիծը
չհեռացնեինք թիկունքից,
տանուլ կտայինք:

և մինչև Օմար չգնայինք, Մարտակերտի շրջանը
հնարավոր չէր ազատագրել, բացառվում էր:
Իմ մեջ շատ տպավորվել է հայր Ալիեևի դիմանկարը՝
փողոցում գետնին ընկած: Տղաներից մեկն էլ վերցրեց
նկարը, ասաց. «Տեսեք, սրան էլ թողել են որպես
պատվո պահակ»: Ունենք այդ կադրերը:
Քարվաճառում գերիների եմ հանդիպել՝ տարիքով
մարդկանց, կանանց, տղամարդկանց: Զորքը
գնացել էր, բնակչությանը թողել, հետո մերոնք
Կարմիր խաչի միջոցով հերթով ուղարկում էին այդ
մարդկանց: Զինվորներ էլ կային՝ 20–25 տարեկան,
նրանց փոխանակում էին: Այդ գերի կանայք հաց
էին թխում, ճաշ էին պատրաստում, մերոնք լավ էին
նայում բոլորին: Այդ գերիներից շատ տպավորվել է մի
աշուղ, որը մեր զորքը մտնելու ժամանակ իր հիվանդ
պառկած կնոջը խփեց (ինքը 50 տարեկան էր, կինը՝
20): Ես այդ սրիկային ասում եմ՝ եթե ես ձեզ մոտ
լինեի գերի, դու ինձ հետ ինչպե՞ս կվարվեիր: Ասում
է. «Ալլահը վկա, ես ձեզ այսպես չէի նայի: Դուք մեզ
հրաշալի եք նայում»: Այսքան տարի է անցել, բայց
այդ նախադասությունը չեմ մոռացել:
Իհարկե, հետո Օմարի ազատագրումը շատ
տպավորվեց: Բարձրացանք, բարձրացանք, վերևից
նայում ես՝ կարծես աշխարհը ոտքիդ տակ լինի,
շատ գեղեցիկ էր, ամբողջ Քարվաճառը ոտքիդ
տակ էր: Անընդհատ մտածում եմ՝ եթե Օմարը
չազատագրեինք, ինչպե՞ս պետք է ապրեինք: Մի հզոր
բան էր: Ու էլի գերիներ կային՝ բոլորը զինվորներ:
Չգիտեմ՝ նրանց ասածների քանի տոկոսն էր ճիշտ,
բայց շատերն ասում էին՝ առաջին անգամ են այստեղ,
իրենց զոռով են բերել, իրենց համար ի՞նչ կապ ունի,
որտեղ ապրում են, դա էլ իրենց հայրենիքն է: Միայն
մեկն էր, որ ոչինչ չէր խոսում:
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– Այն, ինչ հիմա պատմում են պատերազմի մասին, նմա՞ն է այն ամենին, ինչ տեսել ու նկարել եք:
– Գիտեք, վտանգավոր բաներից մեկն այն է, որ պատերազմը սկսում են սեփականացնել, շատերն ուզում են
չարածն էլ վերագրել իրենց: Բազմաթիվ այդպիսի զավեշտալի դեպքեր կարող եմ պատմել: Չէ, մարդ պետք է
համեստություն ունենա. ինչ արել ես, դրա մասին խոսիր: Այն կանայք, որ հաց էին թխում ու տանում առաջին
գիծ, այ նրանք իսկական հերոս էին, նրանք չէին էլ խոսում դրա մասին, ես ստիպում էի, որ մի երկու խոսք
ասեն: Զինվորներ կային, որ առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը զենքով էին քնում, բայց չէին խոսում, ոչ մի
մեդալ էլ չունեն, համեստ, հանգիստ, խաղաղ ինչ–որ գյուղերում են, մտքովդ էլ չի անցնի, որ կռվել են, բայց
իսկական հերոսներ են:
Չի կարելի սեփականացնել, այն մարդը, որ այն օրերին Ստեփանակերտում ապրել է, արդեն հերոս է, այն
օրերին Ստեփանակերտում շատ ավելի վտանգավոր էր, քան առաջին գծում: Այդ օրերի Նոր տարիներն եմ
հիշում նկուղներում: Մեր հարևանները փայտերից ինչ–որ բան էին սարքում, տնից մի կոտրված խաղալիք,
մի կոնֆետ, ինչ գտնում՝ բերում էին նկուղ, այդ փայտերը զարդարում էին որպես տոնածառ… Բայց մեկ է,
երեխաների համար մանկությունը գունավոր էր անցնում: Մեր մանկության գույները չէին, բայց երևի էլի
գույներ կային, որովհետև երեխան գունավոր է տեսնում ամեն ինչ:
– Լավ, իսկ պատերազմը Ձեզ համար ի՞նչ գույն ունի:
– Որ ասեմ՝ սև է, սև չէ, ասեմ՝ մոխրագույն, մոխրագույն էլ չէ: Անգույն է, գույն չունի, ես աշխարհը գույներով եմ
ընկալում, ինձ համար տխրությունը գույն ունի, գարունը ուրիշ գույն ունի: Եվ դա ինձնից չի, Շուշիից է: Շուշիում
ամեն ինչը վառ է, Շուշիի գույները ուրիշ են:
– Ի՞նչ է մնացել պատերազմից հետո:
– Ցավ, հպարտություն, ուժ, աշխարհը այլ կերպ, ավելի ճիշտ ընկալելու կարողություն, իմ տեղը արևի տակ
պարզելու ունակություն: Շատ–շատ բաներ են մնում պատերազմից հետո: Ահավոր բան եմ ասում, բայց այն
ժողովուրդը, որը պատերազմ չի տեսել, չգիտի ապրելու իրական իմաստը, ցավոք սրտի՝ մենք շատ տեսանք:
– Այդ տարիների տեսագրությունները, ֆիլմերը, որ նկարահանել եք, ի՞նչ են փոխանցում դիտողներին:
– Ինչ որ ասացի, այդ ֆիլմերում կան. ուժ, հպարտություն: Հիմա, երբ նորից ցույց ենք տալիս այդ ֆիլմերը,
մարդիկ զանգահարում, ասում են՝ ինչ լավ բան եք պատրաստել: Հիմա նոր են ընկալում, այն ժամանակ տեսել
են, վստահ եմ, բայց հիմա նոր են ընկալում, 10–20 տարի հետո են հասկանում: Ընկալումերի ձևն է փոխվել:
Տարիների հետ մարդու հայացքը, ընկալումը փոխվում է:
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– Փաստորեն այդ ֆիլմերը մի կողմ չեք դնում, անընդհատ ցուցադրում եք: Եվ ո՞ր ժամերին եք ցուցադրում:
– Անպայման, հիմա այդ ֆիլմերն ավելի լավ են իրենց նպատակին ծառայում: Դրանք 20–25 րոպեանոց ֆիլմեր
են, հեռարձակում ենք լուրերից հետո, մեր կարծիքով՝ լավագույն ժամին՝ 20–ին, 20–ն անց կես:
Ռուզան Բագրատունյան
2016
Ֆիլմագրություն
Սցենարիստ
1994 – «Անմահները հրամայում են»
1997 – «Անպաշտպան աշխարհամաս»
1997 – «Գաբո ապա»
1998 – «Ճերմակ ճակատ»
1999 – «Համանվագ»
2000 – «Արևորդիք»
2000 – «Երկիր Նաիրի»
2000 – «Սուրբ Ամենափրկիչ»
2001 – «Դրախտավայր»
2001 – «Շուշի»
2001 – «Տղամարդիկ»
2001 – «Ուշացած խոստովանություն»
2002 – «Զարկերակ»
2002 – «Երկիր»
2002 – «Խոնարհում»
2002 – «Հպարտություն, որի անունն է Արցախ»
2003 – «Առեղծված»
2004 – «Ասք անանուն զինվորին»
2004 – «Չավարտված պատերազմ»
2004 – «Վազգեն Օվյան»
2007 – «1967»
2012 – «Շուշի»
2016 – «Ես հայ եմ»
2016 – «Պատերազմ»
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Կարեն Գևորգյանը ծնվել է 1941 թ. Երևանում։ 1963 թ. ավարտել
է Համամիութենական պետական կինոյի ինստիտուտի (ВГИК)
օպերատորական ֆակուլտետը (Բ. Վոլչեկի արվեստանոց)։
1963–64 թթ. աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում։
1967 թ. Մոսկվայում ավարտել է բարձրագույն ռեժիսորական
դասընթացները (Լ. Տրաուբերգի արվեստանոց)։ Աշխատել
է «Մոսֆիլմ», «Ցենտրնաուչֆիլմ», Երևանի փաստա–վավերագրական
ֆիլմերի ստուդիայում։
1970–1981 թթ. աշխատել է «Հայֆիլմում», որտեղից հեռացել է
«Հրաժեշտ սահմանագծից անդին» ֆիլմն արգելվելուց հետո։
Հետագայում աշխատել է «Լենտելեֆիլմ» և Կիևի Դովժենկոյի անվան
ստուդիայում։
1993 թ. ստեղծել է «Նավիգատոր» ստուդիան «Նոր հայկական
տարեգրություն» նախագծի համար և նկարահանումներ է արել
Արցախյան պատերազմի դաշտում։
2009–ից նկարահանում է Հայաստանի պատմության մասին
վավերագրական ֆիլմերի շարք։ Դասավանդում է Սանկտ
Պետերբուրգի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում,
վարում է հեռուստատեսության և խաղարկային կինոյի ռեժիսորների
արվեստանոցը։

Պատերազմը մոնտաժ չէ, պատերազմը
տևողություն է, ժամանակ

ԿԱՐԵՆ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Օպերատոր, սցենարիստ, ռեժիսոր

Հայկական կինոյի ոսկե ֆոնդի անբաժանելի մասը դարձած հանրահայտ «Տերն ու ծառան» ֆիլմի
տիտղոսագրերում երկու անուն կա՝ ռեժիսոր Դմիտրի Կեսայանց և օպերատոր Կարեն Գևորգյան: Երկուսն էլ
նոր–նոր էին լքել ուսանողական նստարանը: Եվ ճակատագրի քմահաճույքով երկուսի ֆիլմերն էլ հետագայում
արգելվելու էին (Կեսայանցի «Ավդոյի ավտոմեքենան» և Գևորգյանի «Հրաժեշտ սահմանագծից անդին»):
Կեսայանցը մնաց Հայաստանում՝ այդպես էլ մինչև վերջ չպարզելով իր թևերը, Գևորգյանը հեռացավ
Ռուսաստան և միջազգային ճանաչման հասավ: 1990–ականներին, երբ արցախյան ճակատում թեժ մարտեր
էին ընթանում, վերադարձավ որոշակի ծրագրով՝ ստեղծել Արցախյան պատերազմի տարեգրությունը: Խումբ
հավաքեց, վավերագրական կինոնկարներ նկարահանեց: Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ նրա աշխատանքները
պահանջված չէին հայրենիքում: Անգամ հանդես է եկել ինժեներական առաջարկներով աերոդինամիկայի
ոլորտում, որոնք, ըստ մասնագետների, արժանի էին լուրջ ուշադրության: Այդուամենայնիվ ամեն անգամ
մնացել է չինովնիկների փակ դռների առաջ՝ «ուրիշի բոստանը չմտնելու» հորդորով: Վերջին կաթիլը 2009–
ին էր, երբ նկարահանեց «Ցեղասպանություն առանց մեկնաբանությունների» երկսերիանոց կինոնկարը:
Պարզվեց՝ անտարբերությունը կինոգործչի համար լավագույնն էր, որ կարող էր ակնկալել, քանզի
Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը, մեղադրելով Գևորգյանին բարեկամ գերմանացի ժողովրդի հետ
գժտեցնելու մեջ, հրապարակավ խոստացել էր շատ արագ հաշվեհարդար տեսնել նրա ֆիլմի հետ: Գևորգյանը
կրկին լքեց հայրենիքը՝ հեռանալով Ռուսաստան, ուր նրան ընդունեցին գրկաբաց:
– Պարոն Գևորգյան, ե՞րբ սկսեցիք վավերագրել Արցախի ազատագրումը։
– Հայաստան եկա 1992 թ. դեկտեմբերին։ Ղարաբաղի հետ կապված գործողություններն սկսեցի 1993 թ.
ձմռանը՝ կարծեմ հունվարի վերջից։ Այնպես որ պատերազմի առաջին շրջանում՝ 1991–1992 թվականներին
այնտեղ չեմ եղել։ Գալս համընկավ զինադադարի հետ, և առաջին մեր նկարահանումները հենց զինադադարի
մասին էին, տևեցին 2–3 ամիս։ Հաջորդեցին լուրջ գործողություններ, և մեր առաջին մասնակցությունը
պատերազմին 1993 թ. ամռանն էր, երբ հայկական ուժերը մտան Զանգելան, Ջաբրայիլ, Կուբաթլու
բնակավայրերը, իսկ այդ օպերացիայի ավարտին՝ Հորադիզ կայարան։ Կարծում եմ՝ դա պատերազմում մեզ
համար ամենաշահեկան տարին էր, որովհետև սկսվեցին մեր հաջողությունները։ Որոշ չափով մասնակից
եմ եղել մեր առաջին հաջող գործողությանը՝ Քելբաջարի գրոհին։ Վազգեն Մանուկյանի հետ ուղղաթիռով,
որում նաև մի քանի այլ քաղաքական գործիչներ էին ու զինվորականներ, գրոհի երկրորդ օրը հայտնվեցինք
Քելբաջարում։ Մինչ այդ այնտեղ լինելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ Դե, որոշ չափով տեսանք օպերացիայի
արդյունքները։ Աշխատեցինք մինչև 1994 թ. մայիս–հունիս ամիսները, հետո պատերազմն ավարտվեց։
– Պատերազմի առաջին փուլում Արցախում չէիք։ Այնտեղ լինելու մտադրությո՞ւնն ուշ առաջացավ։
– Ուկրաինայում՝ Ալեքսանդր Դովժենկոյի անվան կինոստուդիայում ավարտել էի «Ծովեզրով վազող չալ
շունը» ֆիլմը։ Այն 1991 թ. հաղթող ճանաչվեց Մոսկվայի 17–րդ միջազգային կինոփառատոնում, և սկսվեց
ֆիլմի արշավը Եվոպայի տարբեր բնակավայրերում ու կինոփառատոներում։ Դրանցից մի քանիսում ֆիլմը
լավագույնը ճանաչվեց։ Այդ առումով իմ կինոպատմության մեջ «Ծովեզրով վազող չալ շունը» իմ ամենահաջող
ու հետաքրքիր գործն էր։ Այն համաեվրոպական ճանաչում բերեց։ Կարող էի եվրոպական որևէ երկրում
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հանգիստ ու հաջող կերպով շարունակել կարիերաս
ու կյանքս։ Բայց գիտեի, թե ինչ է կատարվում տանը
և այդ ընթացքում պարզապես պատրաստվում
էի Հայաստան գալ։ Առանց տեխնիկայի, առանց
պատրաստվածության Հայաստան գալն ո՞ւմ և
ինչի՞ էր պետք։ 1992 թվականը նվիրեցի այդ
հնարավորությունները ստեղծելու աշխատանքին։
– Ինչպե՞ս էիք պատրաստվում։ 1993 թ. ստեղծեցիք
«Նավիգատոր» ստուդիան։ Դա՞ նկատի ունեք։

...ժապավեն չկար,
պահպանելու
հնարավորություն չկար։
Նկարում էինք, ջնջում,
նորից նկարում։ Մենք
մեր ձեռքով քանդեցինք
մեր տարեգրությունը։
Ոչ ոք վավերագրման
աշխատանքները չէր
մոբիլիզացնում։

– Դիմելով տարբեր–տարբեր մարդկանց` փորձում էի
Ղարաբաղի պատերազմի տարեգրության ստեղծման
միջոցներ գտնել։ Դժբախտաբար շատ ժամանակ
ծախսեցի դրա վրա և ապարդյուն։ Ի վերջո, մի
պատահական հանդիպում որոշիչ եղավ։ Մոսկվայի
հայկական գերեզմանատանը տեսա երաժիշտ Լևոն
Օգանեզովին։ Ծանոթ չէինք։ Մոտեցա, ներկայացա։
Նա ինձ գիտեր. 1992 թվականն էր և հատկապես
Մոսկվայում ֆիլմի հետ կապված արձագանքները
շատ էին։ Նպատակս իմանալուն պես ասաց.
«Կզանգահարեմ բիզնեսմեն Մելիք–Փաշաևին»։
Հանդիպեցինք Հովհաննես և Սերգեյ Մելիք–
Փաշաևների հետ։ Հովհաննես Մելիք–Փաշաևը
կարճ ու կոնկրետ ասաց. «Կարեն, ես այդ հարցում
կօգնեմ քեզ»։ Նրա գումարով գնեցինք կինոտեխնիկա
և արդեն Հայաստան եկա բավականին զինված։
Նպատակը կինո, վիդեո, ֆոտո տարեգրություն
ստեղծելն էր։ Կինո, ֆոտո տեխնիկա կար, վիդեո
տեխնիկա չունեինք։ Սա էր մեր արածը Հովհաննես և
Սերգեյ Մելիք–Փաշաևների օգնությամբ, ինչի համար
այսօր էլ շնորհակալ եմ նրանց և Լևոն Օգանեզովին։
Առանց դրա Հայաստան գալը նպատակահարմար
չէր, այլ կարևորություններ չկային։
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– Գալով անմիջապես սկսեցի՞ք նկարահանումները։
– Նախ փորձեցի ստեղծել այն խումբը, որը կարող էր
դառնալ այդ ծրագրի կատարողը։ Սկզբում դիմեցի
պրոֆեսիոնալներին` «Հայֆիլմի» տղաներին, եկան
նաև ոչ պրոֆեսիոնալներ։ Խումբը ստեղծվեց։ Մեծ
չէր` 12 մարդ։ Այդքանը։
– Կարելի՞ է ասել, թե արդեն ամբողջ Ձեր արխիվն
օգտագործել եք։
– Իհարկե ոչ։ Իհարկե կա չօգտագործված նյութ։
Կարողացա լիամետրաժ վավերագրական (2 ժամ)
«Երկընտրանք» ֆիլմը ստեղծել, դժբախտաբար՝
միայն ռուսերեն։ Հայերենը մինչև օրս արված չէ։
Իսկ ռուսերեն արեցի, քանի որ ֆինանսավորողը`
Հովհաննես Մելիք–Փաշաևը, հայերեն չգիտեր,
բացի այդ, ռուսերենը կօգներ ավելի լայն լսարան
ունենալուն։ Սա պատերազմին և հետպատերազմյան
շրջանին նվիրված ֆիլմ էր։ Պատերազմ, հաղթանակ,
տնտեսական անկում, թալան, գիտության ու
արտադրության նվաճումների անտեսում, ի վերջո՝
դեգրադացիա և այդ շրջանի այլ խնդիրներ։ Այդ
ամենը խիստ շաղկապված երևույթներ էին և
արծարծվում էին ֆիլմում ու պատասխանում «ինչպե՞ս
ապրել պատերազմում հաղթելուց հետո» հարցին։
Այսօր տեսնում եմ ֆիլմի թերությունները. կրքերը շատ
էին, երևի այն պատճառով, որ ծանր էինք ապրում
անցման շրջանը։
– Ֆիլմը դժվար ու կարևորագույն հարցի
պատասխան էր առաջարկում։ Ի՞նչ արձագանքներ
ունեցավ։
– Հետաքրքիր մի զուգադիպություն տեղի ունեցավ։
Նույն օրը ֆիլմը և ռազմական մեքենայի ու
ինքնաթիռի արտադրման ծրագիրը ներկայացրի
Վազգեն Սարգսյանին։ Տպավորված էր և΄ ֆիլմից,
և΄ նախագծից։ Ավարտվեց նրանով, որ Վազգենը
ողջ գիշերն անցկացրեց մեր խմբին հյուրընկալելով
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Պատերազմի
վավերագրումը համարում
եմ իմ պրոֆեսիոնալ
պարտականությունը, որ
կատարել եմ սեփական
ընտրությամբ ու խոր
գիտակցմամբ։ Հարգում
ու գնահատում եմ այդ
տարիների աշխատանքս ու
հիշողություններս, բայց չեմ
ուզում վերադառնալ դրանց։

ու զրուցել–քննարկելով։ Թեև շատ տպավորված էր, բայց խոսակցությունից առաջ չանցավ։ Ֆիլմը դիտել
է նաև Ռոբերտ Քոչարյանը և ունեցել ճիշտ հակառակ տպավորությունը։ Ինչպես ինձ հայտնել է նրա
լուսահոգի եղբայրը, Ռոբերտ Քոչարյանը դիտումից դուրս է եկել մռայլ դեմքով ու դժգոհել։ Մի խոսքով,
այդ ֆիլմը մեր ղեկավարության շրջանում ունեցավ հակասական ընկալում։ Այն ներկայացնում էր ազգային
գաղափարախոսության անհրաժեշտությունը և առաջարկում դրա մոդելը։ Դա մի բան էր, որը մենք չունեինք
և չունենք մինչև այսօր։ Իսկ այսօրվա մեր վիճակը պայմանավորված է մեզ միավորող գաղափարախոսության
անհրաժեշտությունը գիտակցելու բացակայությամբ։ Չհասկացան, որ դա մեզ շատ ու շատ անհրաժեշտ է։
Հրեաները ունեն, չինացիները ունեն իրենց միավորող գաղափարախոսություն, և տեսնում ենք արդյունքը, իսկ
մենք…
– «Երկընտրանքը» Արցախի ազատագրման պատմությունը ներկայացնող միակ ֆիլմը չէ։ Ի՞նչ
ճակատագրի արժանացան Ձեր մյուս աշխատանքները։
– «Պատերազմ առանց մեկնաբանության» ֆիլմաշարի պրեմիերան եղավ Հայաստանի Հանրային
հեռուստաընկերության եթերում։ «Արմնյուզը» նույնպես ցուցադրեց։ Ֆոտոտարեգրությունը ներկայացվեց
երեք ցուցահանդեսում, որոնցից մեկը եղավ Շուշիում, երկուսը` Երևանում։ Բոլոր երեք ցուցահանդեսներում էլ
ներկայացվեց նույն նյութը, որը մի քանի տարի առաջ ամբողջությամբ նվիրեցի Հայաստանի ազգագրության
թանգարանին։ Ի՞նչ կերպ են օգտագործել կամ օգտագործել են, թե ոչ, տեղյակ չեմ։
– Առկա նյութերի պահպանության հարցն ի՞նչ չափով է լուծված։
– Իհարկե կա դեռևս չօգտագործված և եղավ անգամ ոչնչացված նյութ։ Ցավոք, արխիվի մի մասը «Մոսֆիլմ»
կինոստուդիայում է կորել։ Մոնտաժեցինք ֆիլմը, չօգտագործված նյութերը մնացին այնտեղ, իսկ դա նույնպես
արխիվ է։ Ինքս պահպանել չէի կարող. դժվար ժամանակներ էին, միջոցները՝ սուղ, սեփական գոյության հարց
կար, ու բավականին ծանր պահ էր մեր և իմ կյանքում։ «Մոսֆիլմն» էլ չպահպանեց, ու ցավոք, ֆիլմ չմտած
նյութը կորավ։ Այն, ինչ տեսաերիզների վրա էր, կա, բայց այսօր պահպանման հարց է առաջացել։ Հարկավոր է
դա թվայնացնել ու պահպանել թվային տիրույթում։ Դարձյալ իմ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս։ Այս
ամենից հետո դժվար է նկարահանված նյութի տևողությունն ասել։ Բացի այդ, շատ տխուր բան կատարվեց.
ժապավեն չկար, պահպանելու հնարավորություն չկար։ Նկարում էինք, ջնջում, նորից նկարում։ Մենք մեր
ձեռքով քանդեցինք մեր տարեգրությունը։ Ոչ ոք վավերագրման աշխատանքները չէր մոբիլիզացնում։ Մինչդեռ
այնտեղ պետք է վավերագրողների տասնյակ խմբեր աշխատեին։ Այդ գործի կարևորության գիտակցումը
չկար։
– Պարո΄ն Գևորգյան, հեռուստահարցազրույցներից մեկում ասում եք. «Պատ չկա, ամեն ստեղծագործող
մարդ պիտի գործի, ու այդ դեպքում ոչ մի խոչընդոտ չի մնա»։
– Այո։ Ինչ որ արել եմ, արել եմ իմ ուժերով, ջանքերով ու հնարավորություններով։ Այլ պարագայում
կանեի տասն անգամ ավելին։ Իհարկե պետք է խոչընդոտները հաղթահարել, դրանք միշտ կան ու երևի
պետք է լինեն։ Հակառակն անբնական է։ Պարզապես խոչընդոտն ու թշնամությունը տարբեր բաներ են։
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Խոչընդոտը օբյեկտիվ երևույթ է, որը համոզելով, հորդորելով, մարդկանց դիմելով կամ քո աշխատանքով
ու համառությամբ կարող ես հաղթահարել, իսկ երբ գործ ունես թշնամության հետ, կասեի՝ վայրենության,
մարտնչող տգիտության, հակաազգային ինչ–որ երևույթների հետ, դա արդեն պայքար չէ, պատերազմ
է։ Համարում եմ, որ ես Հայաստանից դուրս եկա հաղթանակած երկու պատերազմում` մեկը այն, որ
ողջ հայության պատերազմն էր և երկրորդը պատերազմ էր, որը տարա իմ հատկապես պաշտոնյա
հայրենակիցների դեմ։ Ինձ համար դա անբնական է։
– Ի՞նչ նկատի ունեք։
– Դժբախտաբար, Հայաստանում մինչև օրս ես գտնվում եմ ինչ–որ անհասկանալիորեն մերժված վիճակում։
Անհասկանալի է, այնուամենայնիվ` փաստ։ Դե ռեժիսոր, որն առաջարկում է ռազմական մեքենաների ու
ինքնաթիռների արտադրություն, արտադրական հզորությունների պահպանման ու զարգացման նախագծեր…
Աննորմալ է, երբ պետության գործն անգործությունն է։ Ինձ համար դա դավաճանություն է։ Դավաճանություն
է դղյակներ կառուցել և հետո նահանջել ու զինվոր կորցնել, տարածք կորցնել... Սա է տեղի ունենում։
Այս պարագայում դառնում ես հանրապետական մակարդակի աննորմալ ու, վերջիվերջո, թշնամի։ Այդ
թշնամին ես վաղուց եմ դարձել, չնայած քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, բայց դիմադրել եմ ներկայիս
վիճակին հանգեցրած երևույթներին։ Իսկ այսօր մասնատվել ենք, մասնատել են, պատրանքները չքացել են,
գոլորշիացել, մնացել է մերկ ճշմարտությունը։ Դրանից ինչ–որ հետևություններ պե՞տք է արվեն, որոշումներ
պե՞տք է բխեն, եթե իրենք իրենց խելացի են համարում։ Գուցե տաղանդավոր ենք, բայց խելացի չենք։ Մենք
նորից հարմարվում ենք, մենք նորից կարևորում ենք հարմարվողականությունը։ Նորից «յոլայով» ենք ապրում։
Չի կարելի։ Հարյուրամյակներ այդպես ենք ապրել։ Էլ ինչպե՞ս պետք է ապրենք, եթե լուրջ վերաբերմունք չկա։
Մե΄ր մեջ չկա։ Ստի ու հարմարվողականության մեջ ենք մնացել։ Բայց այդպես չի կարելի ապրել: Եվ իհարկե
դառնում ես թշնամի, երբ այդ մասին բարձրաձայնում ես։ Պարզապես մեր երկիրը շատ պարզունակ տղաներ
են կառավարում։
– Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հանրության պահվածքն ու գործողությունները
հարմարվողականության հերքում չէի՞ն, երկրին տեր լինելու փաստում չէի՞ն։ Եթե ապրիլը երկար տևեր,
դուք պատրա՞ստ էիք նորից գալու և անելու այն, ինչ արեցիք Արցախյան պատերազմի առաջին փուլում։
– Հաստատ պատրաստ էի։ Այլ տարբերակ չի կարող լինել։ Պարզապես պետք է տարբերել պոռթկումը,
էմոցիան գիտակցական գործողություններից։ Պատերազմում այդ տարբերակումը հատկապես կարևոր է։
Միայն զգացմունքներով, միայն ոգով չի կարելի հաղթել։ Հաղթում են այլ հատկանիշներով։ Պետք է հավատ
ունենաս քո հրամանատարի նկատմամբ, քո պետության նկատմամբ։ Այդ հավատը չկա, իսկ այսօր այդպես է,
հաղթական գործողությունները կարող են տևել մեկ–երկու շաբաթ, հետո կլինի այլ վիճակ` էներգիայի անկում,
պատրանքների վախճան։ Կյանքը լուրջ բան է, պատերազմը՝ առավել լուրջ։ Այո, երբ թշնամին գալիս է և
զոհեր ես տալիս, դու պետք է գնաս ու պաշտպանես քո երեխային, քո զինվորին։ Սա քննարկման առարկա չէ,
բայց հաղթանակի և առավել ևս հետպատերազմյան շրջանում հաղթողի երկիր ու կյանք կերտելու երաշխիք չէ։
Մի դրվագ պատմեմ։ Տհաճ իրավիճակ է Երևանում։ Մայրաքաղաքային գնդի տարածքում հավաքվում են
կամավորներ և մոբիլիզացված ժողովուրդ։ Ճակատում վիճակը լուրջ է։ Ադրբեջանական ուժերը գրոհում են ու
հաջող կերպով առաջանում։ Գնդի տարածքում մի քանի տասնյակ «Իկարուս» ավտոբուսներ են` մարդկանցով
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Պատերազմը կապված է
սրտամոտ ընկերության
հետ։ Առաջին անգամ տեսա
այնպիսի երևույթ, ինչպիսին
հայ զինվորն է։ Սովետական
շրջանում չէինք կարող
անգամ երազել։ Բայց
հային չի կարելի խաբել։
Պատերազմում տեսա
իրական մարդկանց, որոնց
երբեք չեմ մոռանա։ Այդ
տեսակը հետպատերազմյան
շրջանում այլևս չպատահեց։

լի։ Գնալու են Ղարաբաղ։ Իր սպիտակ «Վոլգայով»
գալիս է Վազգեն Սարգսյանը։ «Իկարուսները»
մեկնում են։ Ճանապարհող ժողովուրդը դարպասների
մոտ է, դրսում։ Մարդիկ` կին ու երեխա, մեծ ու
փոքր, լաց են լինում. աղաղակ, ժխոր։ Ցնցող
տեսարան։ Դրան զուգահեռ ավտոբուսները մեկնում
են դեպի ճակատ։ Գնում են։ Ժողովուրդը մեքենան
կանգնեցնում է։ Վազգենը դուրս է գալիս։ Էլ ճար
չունի, դուրս է գալիս ու ասում. «Այ ժողովուրդ, թշնամին
գալիս է, վիճակը բարդ է»։ Ժխորը շարունակվում է,
ու տարբեր ձայներ աղաղակում են. «Սրիկաներ, ձեր
երեխաները մնում են, տանում եք մեր երեխաներին,
ամուսիններին։ Դուք մնում եք, սրիկաներ, մեր
տղաները գնում են էնտեղ մեռնելու»։ Վազգենին
թուքումուր է հասնում։ Սկզբում նա հանգիստ խոսում
է, բացատրում, թե ինչ է կատարվում ճակատում,
բայց տաքարյուն մարդ էր, կամաց–կամաց նա էլ
է սկսում գոռալ. «Հասկանո՞ւմ եք, թշնամին գալիս
է… դուք դավաճաններ եք… Ախր ես երեխաներ
չունեմ, ես ամուսնացած չեմ…»։ Նա ժողովրդի
ղեկավարն էր, հայկական զորքի հրամանատարը,
բայց այդ անկառավարելի իրավիճակում ի՞նչ իմանաս՝
ինչ կլիներ, եթե մի տարեց մարդ ժողովրդին
չհանդարտեցներ։ Պատկերացնո՞ւմ եք՝ դա ինչ է։
Ժողովրդի մեջ անվստահությունն արդեն այդ
աստիճան կար։ Դե պատկերացրեք՝ որքան է
այն աճել այսօր։ Այդ դրվագն իմ մեջ շատ վառ է
տպավորվել։ Ափսոս տեսախցիկ չունեի, այլապես
ինքնին շատ ճշգրիտ ու ամբողջական ֆիլմ կլինեին
այս և շատ ուրիշ դրվագներ։ Այս տեսանկյունից
որպես վավերագրող պատերազմում ավելի շատ
կորցրեցի, քան արձանագրեցի։ Աշխատում էինք
առանց պրոպագանդայի, առանց լրագրողական
մոտեցումների, նկարում էինք այնտեղ, որտեղ
հասնում էինք։ Անդադար նկարել ենք ու մեզ վրա
կրակել են, դա էլ է տեսանելի։ Պատերազմը մոնտաժ
չէ, պատերազմը տևողություն է, ժամանակ...
Կրկնում եմ, պատերազմում հնարավոր չէ
վերջնական հաղթանակ ակնկալել՝ զգացմունքների,
պոռթկումների ու ոգու վրա հույս դնելով։ Անհրաժեշտ
է ժամանակակից սկզբունքներով լավ ու հիմնավոր
պատրաստվածություն ունեցող բանակ։
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– Գուցե տարօրինակ հնչի, բայց ի՞նչ տվեց Ձեզ պատերազմը։
– Պատերազմը կապված է սրտամոտ ընկերության հետ։ Առաջին անգամ տեսա այնպիսի երևույթ, ինչպիսին
հայ զինվորն է։ Սովետական շրջանում չէինք կարող անգամ երազել։ Բայց հային չի կարելի խաբել։
Պատերազմում տեսա իրական մարդկանց, որոնց երբեք չեմ մոռանա։ Այդ տեսակը հետպատերազմյան
շրջանում այլևս չպատահեց։ Պատերազմն այնպիսի՜ ստիպողական ուժ ունի։ Աշխատում էինք՝ անկախ
այս կամ այն եթերում թողարկելու ժամանակային և լրագրողական տեքստերի սահմանափակումներից։
Պատերազմի վավերագրումը համարում եմ իմ պրոֆեսիոնալ պարտականությունը, որ կատարել եմ
սեփական ընտրությամբ ու խոր գիտակցմամբ։ Հարգում ու գնահատում եմ այդ տարիների աշխատանքս
ու հիշողություններս, բայց չեմ ուզում վերադառնալ դրանց։ Այսօր իմ հիմնական առաքելությունը, անելիքը,
նպատակը տեսնում եմ ավելի լուրջ բաներում։ Իսկ այդ լրջության հետ կապված երևույթները ոչ թե
անհասանելի են, այլ հերքվում են և մինչև օրս մնում մերժելի։ Պատերազմի տարիներն ինձ համար թանկ,
բայց անցյալ են և իմ գործունեության թեկուզ գնահատելի, բայց ամենամեծ հատվածը չեն։ Իմ կարծիքով՝
ամենամեծ հատվածը հետպատերազմյան շրջանն է։ Դա այն շրջանն է, որը պետք է լրջորեն վերլուծվի և
դրանից նոր էներգիա կուտակվի, որպեսզի զարգանա ու դառնա շարժիչ, առաջընթաց բերող ուժ։ Սա է
հիմնական խնդիրը։ Այլապես ի՞նչ իմաստ ունեին մեր պայքարը և անկախության ձգտումը։
– Հեռվից որքանո՞վ է տեսանելի հայաստանյան այսօրվա իրականությունը և ինչպիսի՞ն է Ձեր այսօրվա
իրականությունը։
– Ծայրահեղ վիճակում էի։ 17 տարի ապրեցի Հայաստանում, և ոչինչ չստացվեց։ Այդ ամենն ինձ վրա շատ
թանկ նստեց։ Ստիպված էի Ռուսաստան տեղափոխվել։ Ընդամենը մեկ շաբաթ հետո արդեն Սանկտ
Պետերբուրգի կինոյի և հեռուստատեսության պետական ինստիտուտի դոցենտ էի, որտեղ այսօր էլ
դասավանդում եմ։ Ինչպե՞ս հասկանամ այս տարօրինակ ընթացքը։ Իսկ այս տարի նկարահանեցի «Ողջ
մեր հույսը» լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը, որն արդեն ներկայացվել է մի քանի փառատոնի։ Դարձել եմ
ռուսաստանցի ռեժիսոր։ Մինչդեռ կարող էին և չհիշել։ Բայց բարեբախտաբար այդպես չեղավ։ Պարզապես
կարծում եմ՝ լուրջ մարդկանց հետ պետք է լուրջ ու հարգալից վերաբերվել։ Արդեն պատմեցի «Երկընտանքը»
նայելուց հետո Վազգեն Սարգսյանի վերաբերմունքի մասին։ Զրույցում ասաց. «Կարեն ջան, շրջապատն
արդեն զայրացնում է, խաբում են ինձ։ Կարո՞ղ ես մի 10–15 խելացի մարդկանց ցուցակ տալ ինձ, որոնք անցել
են պատերազմով»։ Մտերիմ ընկերոջս` ֆիզիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի հետ, որը եղել է պատերազմում,
կազմեցինք այդ ցուցակը։ Վազգենը նայեց ու դրեց կողքի։ Նպատակը դա՞ էր։ Չհասկացա, թե ինչ տեղի
ունեցավ։ Գիտեք ինչ, լուրջ մարդկանց հետ պետք է լուրջ լինել։ Հա, նրան խաբում են, բայց միևնույն է, նրանք`
իրեն խաբողները, իր համար հասկանալի մարդիկ էին։
Նանա Պետրոսյան
2016
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Ֆիլմագրություն
Օպերատոր

Սցենարիստ

1962 – «Տերն ու ծառան», խաղարկ․
1963 – «Ճարտարապետություն», վավեր․
1969 – «Ճառ», վավեր․
1990 – «Ծովի եզրով վազող չալ շունը», Դովժենկոյի
անվ. ստուդիա (Ի․ Բելյակովի և
Ռ․ Վաթինյանի հետ)
1998 – «Կոչեմ ապրողաց», վավեր․
1998 – «Մեր խաչը», վավեր․
1998 – «Երկընտրանք» («Ճամփաբաժան»), վավեր․

1963 – «Ճարտարապետություն»
1969 – «Ճառ»
1974 – «Այստեղ, այս խաչմերուկում»
(Մ. Մնացականյանի հետ)
1981 – «Հրաժեշտ սահմանագծից անդին»
(Ա. Դիվանյանի հետ)
1983 – «Իվան Պավլով․ Ճշմարտության որոնումներ»
(Վ․ Մակեդոնսկու և Ս․ Վորոնինի հետ)
1990 – «Ծովի եզրով վազող չալ շունը» (Տ․ Օկեևի
հետ)
1996 – «Համեցեք դժոխք»
1998 – «Կոչեմ ապրողաց»
1998 – «Մեր խաչը»
1998 – «Երկընտրանք»

Ռեժիսոր
1963 – «Ճարտարապետություն»
1969 – «Կապա», կարճամ․
1969 – «Ճառ»
1973 – «Ակադեմիկոս Կնունյանց», վավեր.,
«Ցենտրնաուչֆիլմ»
1974 – «Այստեղ, այս խաչմերուկում», խաղարկ.
1976 – «Օգոստոս», խաղարկ.
1981 – «Հրաժեշտ սահմանագծից անդին», խաղարկ.
1982 – «Մտիր այս աշխարհը», վավեր.
1983 – «Իվան Պավլով․ Ճշմարտության որոնումներ»,
խաղարկ., «Լենտելեֆիլմ» (Վ․ Մակեդոնսկու
հետ)
1986 – «Գիտեմ միայն ես», խաղարկ., «Լենֆիլմ»
1990 – «Ծովի եզրով վազող չալ շունը»
1996 – «Համեցեք դժոխք», վավեր․
1998 – «Կոչեմ ապրողաց»
1998 – «Մեր խաչը»
1998 – «Երկընտրանք»
2000 – «Հայոց տուն»
2004 – «Պատերազմ առանց մեկնաբանության»
2016 – «Մեր ողջ հույսը», խաղարկ.
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Տիգրան Գևորգյանը ծնվել է 1958 թ.: 1975 թ. եղել է ջրաշարժիչային
մարզաձևի (սկուտեր) ԽՍՀՄ չեմպիոն, սպորտի վարպետ: 1977–1979
թթ. ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում, 1983 թ. ավարտել է Մոսկվայի
համամիութենական կինեմատոգրաֆիայի պետական ինստիտուտի
օպերատորական բարձրագույն դասընթացները:
1980–1993 թթ.աշխատել է ՀՀ հեռուստառադիոպետկոմում,
1991–1992 թթ.՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունում, 1993–1995 թթ.՝
ՀՀ ՊՆ լրատվության և քարոզչության վարչությունում, 1993–1996 թթ.՝
ՌԴ «Վեստի» լրատվական գործակալությունում որպես օպերատոր
ՀՀ–ում, 2004–2014 թթ.՝ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության
«Հայլուր» լրատվականում, 1996–2014 թթ.՝ «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամում:
1992–1994 թթ. 5–րդ կամավորական բրիգադի կազմում մասնակցել է
ազատագրական մարտերին ԼՂՀ Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի,
Քաշաթաղի պաշտպանական շրջաններում, ստացել է
ՀՀ ՊՆ պահեստազորի ավագ լեյտենանտի կոչում:
2001 թ. «Շողակաթ 2000» հեռուստափառատոնում արժանացել է
«Լավագույն օպերատոր» մրցանակին, 2006 թ. պարգևատրվել է ԼՂՀ
«Երախտագիտություն» մեդալով:
Տիգրան Գևորգյանի արխիվային նյութերն այսօր էլ լայնորեն
օգտագործվում են ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան
ռեպորտաժներում, հաղորդումներում, ֆիլմերում:
Մահացել է 2014 թ.:

Պատերազմը նրան դարձրեց
ավելի լռակյաց, ավելի տխուր

ՏԻԳՐԱՆ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Օպերատոր, ազատամարտիկ

Երբ զանգահարեցինք Տիգրան Գևորգյանին, ասաց, որ մի թեթև հիվանդ է, որոշեցինք հետաձգել
հարցազրույցը: Երկու ամիս անց Տիգրան Գևորգյանի հեռախոսահամարով զանգին պատասխանեց նրա
մայրը. «Աղջի՛կս, Տիգրանս չկա»:
Խնդրեցինք, որ Տիգրան Գևորգյանի մասին պատմի կինը՝ Նունե Խաչիկօղլյանը:
– Տիգրանը ծնվել էր ուսուցիչների ընտանիքում, բայց նրա սերը սպորտն էր ու տեսախցիկը: 1975 թ.
մոտորանավակների մարզաձևում ԽՍՀՄ չեմպիոն էր դարձել, 75–ից ընդունվել էր հեռուստատեսության
ստուդիա, որտեղ աշխատում էր որպես օպերատոր մինչև կյանքի վերջին օրերը: Հոկտեմբերի 26–ին Տիգրանը
պիտի դառնար 56 տարեկան, բայց նողկալի այդ հիվանդությունը (քաղցկեղ) տարավ նրան: Արցախյան
ազատամարտի տարիներին Տիգրանը եղել է բոլոր թեժ կետերում: Բացառություն էր Շուշին: Տիգրանը մեծ
ցավ էր ապրում, որ ներկա չի եղել Շուշիի ազատագրմանը: Կարճ ժամանակով եկել էր տուն ու բաց էր թողել
այդ կարևոր դրվագը:
Տիգրանը չէր կարող չգնալ Արցախ: Ես ինքս էլ մտածում էի, որ չգնալը սխալ է, չնայած երեխաներս շատ
փոքր էին: Հիշում եմ` ինչպես էի տղայիս հետ իջնում բակ վառելիք որոնելու, որպեսզի երեխաներս չսառչեն ու
հիվանդանան հոսանքազրկված բնակարանում: Սարսափելի ծանր էր և՛ այդ վիճակը, և՛ սպասումները:
Նա չէր սիրում տանը պատմել պատերազմից: Գերադասում էր լռել: Շատ պատմություններ ես լսել եմ նրա
ընկերներից, երբ հավաքվում էին մեր տանը. Նիկոլայ Դավթյանը, Գնել Նալբանդյանը, Միշա Ղազարյանը:
Նիկոլայը՝ մեր Կոլյան, մի անգամ պատմեց, թե ինչպես էին ինքնամոռաց նկարահանումների ժամանակ
Տիգրանի հետ հայտնվել ականապատված դաշտում և առաջին անգամ ապրել մահվան սարսափը:
Ադրբեջանցիներն այն ժամանակ ինչ–որ բան էին կրակում, որը մաշկի վրա ընկնելիս ծակում էր: Չնայած
սպառնացող վտանգին` Տիգրանն այդ զենքը նկարել էր:
Մի անգամ գիշերվա ժամը մեկին հեռուստացույցի առջև արդուկ եմ անում ու լսում, որ մեր նկարահանող
խումբը վերադարձել է Լաչինից, որն ազատագրվել է: Ներողություն են խնդրում, որ նյութը ներկայացնում են
առանց մոնտաժելու: Ես ապշահար կանգնել եմ ու մտածում եմ՝ մի՞թե Տիգրանը եկել է ու չի զանգահարել տուն:
Դա նրա համար առաջնային խնդիր էր՝ հայրենիքը տեսնել ազատագրված:
Հիշում եմ այն սարսափելի 7 օրերը. Նիկոլայ Դավթյանի հետ միասին կորել էին, ոչ մի լուր չկար: Ես
զանգահարում էի Արցախ, ինձ պատասխանում էին, որ բոլոր հոսպիտալներում, ցուցակներում փնտրում
են, չկան ու չկան: Մտածում էինք, որ գերի են ընկել կամ ականի վրա պայթել: Տրանսպորտ չկար, ամեն օր
ոտքով գնում էինք «Էրեբունի» օդանավակայան, որտեղ վիրավորներին ու մահացածների դիակներն էին
բերում: Հետո ինչ–որ մեկը զանգահարեց մեր տուն, ասաց` Սիմոնյան Գագիկին փոխանցեմ, որ Կոյին խփել
են: Ես միայն այդ «Կո»–ն եմ լսել, չգիտեմ՝ Տիկո՞ են ասել, թե՞ Կոլյա: Մենք ընտանիքներով շատ մոտ ենք, և
ես Աննային՝ Կոլյայի կնոջը, ոչինչ չասացի, որովհետև նրա երեխաներն ավելի փոքր էին: Հետո պարզվեց,
որ Կոլյայի անուն–ազգանուն–հայրանունը համընկել էր Դաշնակցության շարքերում կռվող մի տղայի
անվան և ծննդյան տարեթվի հետ, որը զոհվել էր: Յոթերորդ օրը, երբ զանգահարեցի Արցախ և զրուցում էի
Մարսելի հետ, հանկարծ նա ասաց. «Վայ–վայ, Նունե՛, հենց նոր Տիգրանն ու Կոլյան ներս մտան, սպասի՛ր
խոսափողը տամ, լսիր նրանց ձայնը»: Տվեց նախ Կոլյային, որովհետև բոլորս նրան արդեն մահացած էինք
համարում: Բառերով չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ էր կատարվում այդ պահին: Հետո պարզվեց, որ այդ 7
օրերի ընթացքում եղել են առաջին գծում: Սամվել Օգանովի հետ մասնակցել էին լայնածավալ մարտական
գործողությունների: Նկարահանել էին այդ ամենը: Ես միայն նկարահանված նյութերից ու ընկերների
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պատմածներից եմ իմացել՝ ինչ է կատարվել Արցախում:
Մի անգամ Էդիկ Բաղդասարյանի հետ նույն տանկում են եղել: Նկատել են, որ ադրբեջանական ուղղաթիռը
կախված է տանկի վերևում և ուր որ է պիտի պայթեցնի տանկը: Հասցրել են տեսախցիկներով դուրս գալ
տանկից ու փախչել դեպի անտառ: Մի քանի վայրկյան անց տանկից միայն մոխիր էր մնացել:
– Պատերազմը փոխե՞ց նրան:
– Դարձրեց ավելի լռակյաց, ավելի տխուր: Նա սարսափելի ծանր էր տանում Մոնթեի մահը, նրա հետ
մասնակցել էր մի շարք գործողությունների: Ասում էր՝ շատ հայրենասերներ կան, բայց Մոնթեի նմանը
չկա: Մտահոգված էր, որ երկիրն առաջընթաց ապրելու փոխարեն հետ է գնում: Նրան տանջում էր
անարդարությունը: Տիգրանն ազնվության ու հայրենասիրության մարմնավորում էր: Երբեք չէր կարողանում
ստել: Շատ մեծ շրջապատ ունենալով հանդերձ` նա թե՛ երեխաներիս ուսման և թե՛ տղայիս ծառայության
հարցով երբևէ որևէ մեկին չի դիմել: Տղաս 1,5 տարի ծառայեց Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղում:
Դասակի հրամանատար էր: Գովեստի խոսքերից բացի, ոչինչ չենք լսել նրա մասին: Աղջիկս Տիգրանի
մահվանից 21 օր առաջ՝ օգոստոսի 7–ին, ունեցավ երկրորդ զավակը: Տիգրանը հրաշալի ամուսին էր, հրաշալի
հայր, հրաշալի ընկեր: Ինձ համար նա իսկապես ընկեր էր: Ես հպարտ եմ, որ իմ կողքին ունեցել եմ
Տիգրանին, երբևէ չեմ զղջացել իմ ընտրության, անցած ճանապարհի համար: Իսկ Արցախը ես տեսա նախ
նրա աչքերով՝ Տիգրանի նկարած տեսարաններով: Ծառի կեղևի մեջ առած խաչքարին ու Սխտորաշեն գյուղի
հսկայական սոսիին նվիրված փոքրիկ ֆիլմեր էր նկարել: Վերջինի համար Գարեգին Առաջինի կողմից
մրցանակի է արժանացել 2001 թվականին: Շատ էի խնդրում, որ ինձ տանի Արցախ, բայց այնտեղ գնացի
միայն տղայիս ծառայության ժամանակ: Իսկ Տիգրանի համար Արցախն իր երկրորդ տունն էր: Անընդհատ
այցելում էր: Վերջին անգամ մեկնեց Արցախ հուլիսին:
Տիգրանի նկարահանած նյութերն ամբողջությամբ հանձնվել են պաշտպանության նախարարության
արխիվ: Դրանք օգտագործվել են բազմաթիվ վավերագրական ֆիլմերում: Չէր մերժում նաև ընկերներին՝
օգտագործելու իր կադրերը: Դրանք օգտագործել է նաև մեր լավագույն ընկերներից մեկը՝ Շավարշ
Վարդանյանը, իր «Թիրախ» ֆիլմում: Շավարշը հաճախ է շեշտում, որ Տիգրանը միակ մարդն էր, որ կարող էր
արկղը դնել քո առաջ ու ասել՝ տա՛ր ինչ պետք է, օգտագործիր:
Տիգրանը երազում էր թվայնացնել իր ժապավենները, բայց ժամանակը չէր հերիքում: Իսկ նրա վերջին
գեղարվեստական ֆիլմը Անդրանիկ Հարությունյանի հետ նկարահանած «Էլեգիա» ֆիլմն էր:
Ալիսա Գևորգյան
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Ռուբեն Գևորգյանցըծնվել է 1945 թ. Երևանում: 1968 թ. ավարտել է
Երևանի գեղարվեստա–թատերական ինստիտուտը:
Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահն է,
փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիայի
գեղարվեստական ղեկավարը, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական
ինստիտուտի պրոֆեսոր,
Ռադիոյի և հեռուստատեսության միջազգային ակադեմիայի
ակադեմիկոս, Հայաստանի կինոակադեմիայի ակադեմիկոս, ՀՀ
ժողովրդական արտիստ,
2009 թ. ՀՀ նախագահի մրցանակի դափնեկիր:
Նկարահանել է մոտ 65 ֆիլմ: Միջազգային կինոփառատոներում
ստացել է 20 դիպլոմ և մրցանակ, որոնցից 5–ը՝ Grand Prix (գլխավոր
մրցանակ):
Չորս գրքի հեղինակ է:

Վավերագրական կինոն չի
հանդուրժում սուտը

ՌՈՒԲԵՆ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆՑ
Ռեժիսոր

Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից, երբ Օպերայի հրապարակում տեղի էին ունենում բազմամարդ
միտինգներ, վավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիայի օպերատորներն օր ու գիշեր «դեպքի վայրում»
էին` վավերացնելով ու ժապավենին հանձնելով մեր նորագույն պատմության կարևորագույն էջը` իր բոլոր
մանրամասներով: Նրանց աչքի առաջ գրվում էր Հայաստանի ու Արցախի նոր պատմությունը, որի վկան էր
դառնալու նաև նրանց ստեղծած կինովավերագրությունը:
Պատերազմի ամենածանր օրերն էին. վավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիայի տնօրեն Ռուբեն
Գևորգյանցն իր մոտ է հավաքում բոլոր կինոօպերատորներին ու ասում. «Պարտադրել որևէ մեկին ես չեմ
կարող, բայց չնկարել մենք չենք կարող, քանի որ վավերագրողներ ենք: Ո՞վ ցանկություն ունի ինքնակամ
մեկնելու Արցախ ու այնտեղ նկարահանումներ կատարելու»:
– Իմ առաջարկությանն առաջինն արձագանքած օպերատորը Բորիս Հովսեփյանն էր: Հետագայում,
երբ Շուշին ազատագրվեց, մենք այնտեղ մի տուն վերցրինք ու դարձրինք այն «Հայկ» կինոստուդիայի
մասնաճյուղը: Նույնիսկ Շուշիի նորաստեղծ քաղաքապետարանից թուղթ վերցրինք, որ այդ տարածքը
տրամադրվում է «Հայկ» կինոստուդիային: Այդ տանը բավական աշխատանքներ կատարվեցին, քանի որ
ռմբակոծությունից տուժել էր, պատուհաններ չկային: Բորիս Հովսեփյանը տունը վերանորոգեց ու այնտեղ էլ
ապրում էր: Նա էր ընդունում բոլոր այն նկարահանող խմբերին, որոնք մեկնում էին Արցախ: Ավելի ուշ նրան
միացավ Լևոն Պետրոսյանը: Ի դեպ, Արցախ մեկնելն այն ժամանակ բարդ գործ էր: Պետք էր ստանալ նախ
պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանի, ապա Վազգեն Սարգսյանի թույլտվությունը: Մենք կարող
էինք մեկնել միայն ուղղաթիռով, իսկ դրա համար հետդ պիտի վերցնեիր անհրաժեշտ քանակությամբ նավթ:
Այդպես էր կարգը: Տղաները մեկնեցին ու նկարեցին մեծ թվով հետաքրքիր դրվագներ, այդ թվում` Շուշիի
գրավումը:
«Հայֆիլմի» օպերատորներից Շավարշ Վարդանյանն առաջին իսկ օրերից մասնակցում էր պատերազմին
և հազարավոր մետրերով վիդեոժապավեն է նկարել: Դժբախտաբար նրա վերջին աշխատանքներն
այրվեցին ինքնաթիռի հետ միասին: Սակայն նա պատերազմի մասին մեծ քանակությամբ նյութ էր կուտակել
և բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ ստեղծեց: Արա Մնացականյան, Վրեժ Պետրոսյան, Կարեն
Գևորգյան, հայ վավերագրողներից շատ շատերն այդ տարիներին մեկնեցին Արցախ ու դժվարագույն
պայմաններում աշխատելով` կարողացան ժապավենին հանձնել արցախյան տարեգրության կարևոր
դրվագները:
Մինչ օրս «Հայկ» կինոստուդիան հաճախ է անդրադառնում Արցախյան պատերազմին, այդ պատերազմի
հերոսներին: Երիտասարդ ռեժիսորների վերջին հաջողված ֆիլմերից է Աննա Թովմասյանի «Կամավորը»
ֆիլմը, որը երեք հերոս ընկերների` Դմիտրի Մոտրիչի, Իլյա Կուլիկի և Մյասնիկ Գասպարյանի մասին
է: Տղաները զոհվել են 1992 թ. Ճարտար գյուղի մատույցներում` մարտական բարդ առաջադրանքն
ավարտին հասցնելով: Արցախյան պատերազմի թեմային նվիրված ամենահաջողված ֆիլմերից է Վարդան
Հովհաննիսյանի «Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից» վավերագրական ֆիլմը: Շատ
գնահատում եմ այդ ֆիլմի ճշմարտացիությունը: Վավերագրական կինոն չի հանդուրժում սուտը, պետք է
մատուցես ճշմարտությունը` դնելով այն արվեստի կաղապարի մեջ: Ֆիլմում չափազանց կարևոր է նաև
ասելիքը` ինչ ես ուզում փոխանցել քո ֆիլմով: Հայերը դարդ անելու համար մի հատ են, սիրում են լաց լինել,
բայց պետք է նախ և առաջ մտածել` ինչ ենք ցանկանում փոխանցել մեր սերունդներին: Չպետք է խուսափել
«իդեոլոգիա» ասվածից, մենք պատերազմող երկիր ենք և չենք կարող թույլ տալ բաներ, որոնք կարող են
վնասել մեզ: Պատերազմի վավերագրությունն ունի իր տաբուները, արդյոք արժե ցույց տալ մարդկանց
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կտրված ականջները, ում և ինչի համար են
անհրաժեշտ սարսափելի տեսարանները:
– Ֆիլմը կարո՞ղ է փոխանցել այն, ինչ տեղի է
ունեցել իրականում:

... պետք է նախ և
առաջ մտածել` ինչ ենք
ցանկանում փոխանցել մեր
սերունդներին ...
Պատահական չէ, որ
Ռուսաստանն ամեն տարի
նշում է Հայրենական
պատերազմում տարած
հաղթանակի օրը,
յուրաքանչյուր առիթով
անդրադառնում
պատերազմի հերոսներին,
որովհետև հենց
այդ հերոսներն են
դաստիարակում և օրինակ
դառնում նոր սերնդի
համար:

– Պատերազմը սարսափելի երևույթ է: Ֆիլմը որքան
էլ ռեալիստական լինի, միևնույն է, այն դիտում
ես տանը, բազկաթոռին նստած կամ հանգիստ
պայմաններում: Կարող ես հեռուստացույցն
անջատել, ու այլևս չկա այդ պատերազմը: Չէ,
իրական պատերազմն այլ է: Ես մեկնել եմ Արցախ,
որովհետև տանը նստել չէի կարող: Մեկնել եմ ու
ականտես եղել սարսափելի դաժանությունների:
Պատկերացրեք` մտնում ես գյուղ ու ինչ–որ պարկի
մեջ հայտնաբերում երեխաների տասնյակ կտրված
ձեռքեր, ողջ գյուղը մորթված` բառի բուն իմաստով:
Սա է իրական պատերազմը: Բայց փաստ է նաև այն,
որ պատերազմում ես հայտնաբերեցի մեր ժողովրդի
անսահման խիզախությունը, հնարամտությունն
ու հումորի մեծ զգացումը, որը չկորցրեց անգամ
պատերազմում:
– Որևէ մեկը դո՞ւրս է մնացել վավերագրողների
տեսախցիկներից:
– Հարյուրավոր մարդիկ կան, որոնք դուրս են մնացել
տեսադաշտից: Օրինակ` Ալեքսանդր Թամանյանի
թոռը` Շուրիկը: Նրա մասին կարելի է առանձին ֆիլմ
նկարել: Նման հերոսներ մենք շատ ունենք, որոնց
մասին ոչինչ չգիտեն: Շատերն են անտեսվել, ոչ
միայն կինոյում, այլև գրականության մեջ, կյանքում…
Վերջերս ավարտվեց երիտասարդ կինոռեժիսորների
«Ես եմ» փառատոնը, որը սահմանում է հատուկ
մրցանակ լավագույն հայրենասիրական ֆիլմի
համար: Վերջին երկու փառատոներին այս թեմայով
որևէ ֆիլմ չի ներկայացվել, և դա շատ ցավալի է:
Պատերազմի թեման ընդհանրապես բացակայում է:
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– Պատերազմի թեման ամբողջությամբ յուրացված չէ՞:
– Կարծում եմ` վավերագրական կինոյի համար ժամանակն անցել է, իսկ խաղարկային կինոյի համար
ժամանակը դեռ ուժի մեջ է: Միքայել Պողոսյանի վերջերս ստեղծած «Եթե բոլորը» ֆիլմը, ի դեպ, այս ժանրից և
թեմայից է:
– Փոխվե՞լ են վավերագրական կինոյի չափանիշները:
– Դժվարանում եմ ասել՝ որոնք են ժամանակակից վավերագրական կինոյի չափանիշները, բայց լավ
կինոն միանգամից երևում է: Այն չի ենթարկվում ինչ–որ օրենքների: Կա պարզապես լավ ֆիլմ, և վերջ:
Բարեբախտաբար այս ժանրի դպրոցը Հայաստանում ձևավորվել և կայացել է:
– Որքանո՞վ է վավերագրական նյութն այսօր օգտագործվում որպես քարոզչական զենք:
– Ցավոք, այս ճակատում հաջողությունները քիչ են, մենք տանուլ ենք տալիս, որովհետև չկա համակարգված
աշխատանք: Տարբեր ֆիլմեր են նկարում, երկար–բարակ, չես հասկանում՝ որն է ասելիքը: Շատերը բարի
ցանկություններով ստեղծում են ֆիլմեր, բայց իրենք քաղաքականապես հասուն չեն: Երբեմն կարող են
այնպիսի նյութեր օգտագործել, որոնք մեզ կարող են միայն վնասել: Պետք է ասեմ, որ ամեն ճշմարտություն
դեռ արվեստ չէ: Ֆիլմերի ցուցադրումն էլ լուրջ խնդիր է: Իսկ մենք ո՞ւմ համար ենք նկարում, մե՞ր: Պետք է
լուրջ լծակներ ունենաս, որպեսզի վճարես ֆիլմերը ցուցադրելու համար: Մենք պետպատվեր չենք ստանում,
ինքներս ենք որոշում` ինչ է պետք նկարել, ինչ պետք չէ: Մինչդեռ հիշում եմ` իրան–իրաքյան պատերազմի
ժամանակ ես Իրաքում էի: Սադամ Հուսեյնը ստեղծել էր կինեմատոգրաֆիական ստուդիաներ, որոնք,
հրավիրելով ամերիկյան հայտնի կինոռեժիսորների, նկարահանում էին պատմական գեղարվեստական
ֆիլմեր, որոնք քարոզում էին իրաքյան դիրքորոշման ճշմարտացիությունը: Ճիշտ էր թե սխալ այդ
դիրքորոշումը, էական չէ, կարևորն այն է, որ հսկայական աշխատանք էր արվում: Մեզանում որևէ մեկը չի
զբաղվում նման խնդիրներով:
Պատահական չէ, որ Ռուսաստանն ամեն տարի նշում է Հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի
օրը, յուրաքանչյուր առիթով անդրադառնում պատերազմի հերոսներին, որովհետև հենց այդ հերոսներն են
դաստիարակում և օրինակ դառնում նոր սերնդի համար:
Ալիսա Գևորգյան
2012
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Ֆիլմագրություն
1969 – «Ներսիսյանցիներ»
1969 – «Բարև, Ղազախստան»
1969 – «Մի լուսանկարի հետքերով»
1970 – «Լեռների պարը»
1971 – «Էկրանին նվիրված կյանք»
1971 – «Եթե նույնիսկ չգրենք»
1971 – «Գոնգ»
1972 – «Ներշնչանք»
(Լեհաստանի Կրակովի ՄԿՓ դիպլոմ)
1972 – «Սարի գյուղի մեկ օրը»
1972 – «Ջերմուկ»
1973 – «Ընտանիք» (Կրակովի ՄԿՓ դիպլոմ)
1973 – «Հայաստանի բնությունը»
1974 – «Ժառանգություն»
1974 – «Ժամանակների հանդիպում»
1975 – «Խոնարհում»
1975 – «Սովետական Հայաստան»
1976 – «Մտորումներ»
1976 – «Խոհեր»
1976 – «Հայաստան–76»
1977 – «Երթ» – 1 տ
1977 – «Ձեռք ձեռքի»
1977 – «Լույս Արագածի վրա»
(Երևանի ՄԿՓ գլխ. Մրցանակ)
1978 – «Ճանապարհներ»
1978 – «Երթ» – 2 տ
1978 – «Երկնագույն քամին և նշի բույրը»
1979 – «Երթ» – 3 տ
1977 – «Վերադարձի ուղին» (գեղ.ֆիլմ)
1980 – «Բարի հետք» (Հոնկոնգի ՄԿՓ դիպլոմ,
Օբերհաուզենի ՄԿՓ – գլխ. մրց., 1981 թ.,
Վիլնյուսի ՄԿՓ մրցանակ, 1983 թ.)
1981 – «Դեմք» (Տալինի ՄԿՓ մրցանակ)
1982 – «Ֆրանսիա»
1982 – «Իրաք»
1982 – «Հորդանան»
1983 – «Գիշերում առկայծող կրակը»
(«Միքայել Նալբանդյան», գեղ. ֆիլմ)

1984 – «Սպասում» (Մինսկի ՄԿՓ գլխ. մրցանակ,
1985 թ.)
1985 – «Վիշտ»
1986 – «Հնդկաստան»
1986 – «Քանի դեռ ապրում ենք» (գեղ. ֆիլմ)
1987 – «Կղզիներ» (Ամստերդամի ՄԿՓ գլխ.
մրցանակ, 1988 թ., Սվերդլովսկի ՄԿՓ
ժյուրիի հատուկ մրցանակ)
1988 – «Սպիտակ ոսկոր» (գեղ. ֆիլմ)
1989 – «Ռեքվիեմ» (Վորոնեժի ՄԿՓ մրցանակ,
1989 թ.)
1989 – «Աշխարհումս»
1990 – «Հանդիպումներ Իսրայելում»
1992 – «Հայերը Բոսֆորի ափին»
1992 – «Քույրիկը Լոս–Անջելեսից» (գեղ. ֆիլմ)
1993 – «Դրախտ–93» (Ռիգայի ՄԿՓ մրցանակ,
1994 թ.)
1993 – «Արցախյան օրագիր» N 1
1995 – «Արցախյան օրագիր» N 2
1995 – «Փարաջանով. վերջին կոլաժ» (Սանկտ
Պետերբուրգի ՄԿՓ հատուկ մրցանակ,
1996 թ. )
1995 – «Գողը» (գեղ. ֆիլմ)
1996 – «Ուշ է»
1999 – 2000 – «Ընդմիշտ»
2000 – «Մեր Կոմանդոսը»
2002 – «Քարեր ժողովելու ժամանակը» (5 ֆիլմ)
2008 – «Հրաշագործի աշունը» («Նոր կինո XXI
դար» ՄԿՓ գլխ.մրց., 2008 թ., «Золотой
бубен» Խանտիմանսիյսկի ՄԿՓ գլխ.մրց.,
Բելառուսի «Լիստոպադ» ՄԿՓ 2008 թ ԱՊՀ
լավագույն ֆիլմ, 2009 թ. ՀՀ նախագահի
մրցանակ)
2010 – «Կանանց մոլորակ»
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Լևոն Գրիգորյանը ծնվել է 1957 թ.: 1977–1979 թթ. ծառայել է
սովետական բանակում: 1985 թ. ավարտել է Մոսկվայի «Բարձրագույն
օպերատորական կուրսեր» ուսումնական հաստատությունը:
Աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում, ապա Հայկական
հեռուստաընկերությունում որպես օպերատոր:
1989–ից հաշվառվել է որպես կամավոր և ավելի ուշ՝ 1990–ից սկսել է
լուսաբանել Արցախյան պատերազմը: Մասնակցել և նկարահանել է
պատերազմի համարյա բոլոր կարևոր իրադարձությունները (Լաչինի,
Շուշիի, Քելբաջարի ազատագրումները), նաև երկարաժամկետ
աշխատել է Շահումյանի շրջանում, որը գտնվում էր շրջապատման մեջ:
Աշխատել է բազմաթիվ հեռուստաընկերությունների հետ (CNN, Reuters,
SkyNews, հայկական «A1», ռուսական «Вести» և ОРТ)՝ ցանկանալով
այդ միջոցով աշխարհին հասցնել ճիշտ տեղեկություններ Արցախի
ժողովրդի խնդիրների մասին:
1993 թ. մինչ օրս աշխատում է Ռուսաստանի «Առաջին ալիք»
հեռուստաընկերությունում (OРТ) որպես օպերատոր–թղթակից:

Ամեն պատերազմ
իր հերոսներին է ծնում

ԼԵՎՈՆ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Օպերատոր

– Երբ շարժումը սկսվեց, ես աշխատում էի
հեռուստաընկերությունում (այն ժամանակ դեռ
միակ) և նկարահանում էի այն, ինչ կատարվում էր
Երևանի Ազատության հրապարակում: Հայկական
եռագույնն այն ժամանակ դեռ հրապարակում չկար,
բայց ստուդիայում փորձում էինք ստանալ եռագույնի
պատկերը էկրանի վրա, ինչի համար հաճախ
նախատինքի էինք արժանանում այն մարդկանց
կողմից, որոնք այսօր իրենց խիստ ազգային ու
հայրենասեր են ներկայացնում: Խոսքը վերաբերում
է հատկապես որոշ խորհրդային չինովնիկների:
Սակայն ուզում եմ հիշել մեկին, որն իր պահվածքով
այդ ժամանակ առանձնացավ շատերից:
Հեռուստաընկերության միջանցքում պատահաբար
ականատես եղա մի տեսարանի, որի մասին
ուզում եմ պատմել: Հայտնի իրադարձությունների
առիթով ռուս չինովնիկների մի խումբ էր եկել
հեռուստաընկերություն: Ու հանկարծ լսում
եմ, թե ինչպես են մեղադրում ու գոռգոռում
հեռուստառադիոընկերության տնօրեն Ստեփան
Պողոսյանի վրա, հավանաբար այն ամենի համար,
ինչը, նրանց կարծիքով, չպետք է հեռարձակվեր:
Եվ չուշացավ Ստեփան Կարպիչի արձագանքը:
Նա ամենասուր հայհոյանքներով, ինչպես ասում
են, նրանց իրենց տեղը դրեց: Պարզ է, թե այդ
պահվածքն այդ տարիներին ինչ էր ենթադրում:
Նա համարձակվել էր հայհոյել սովետական
բարձրաստիճան չինովնիկներին: Պետք է
խոստովանեմ, որ այդ պահին մեծ հպարտություն
ապրեցի նրա համար և բոլորին անընդհատ
պատմում էի այդ մասին: Այդ դեպքից հետո Ստեփան
Պողոսյանի հեղինակությունը բոլորիս աչքում, կարելի
է ասել, հարյուր անգամ բարձրացավ:
Շարժման սկզբնական շրջանում իմ ամենամեծ
ցանկությունն էր տեղի ունեցող իրադարձությունների
վերաբերյալ տեղեկատվությունն ինչ–որ կերպ դուրս
հանել, որպեսզի մարդիկ իմանան, թե իրականում ինչ
է կատարվում Հայաստանում և Արցախում: Ի վերջո,
ճշմարտությունը պետք է տեղ հասներ, և դա ինձ,
կարելի է ասել, հաջողվեց: Սովետաշենի դեպքերի
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աղջիկներ, որոնք սկզբում
ծիծաղում էին, ասում
էին. «Ի՞նչ տղամարդ ես,
դրա փոխարեն հրացան
վերցրու»: Բայց հետո, երբ
միասին անցնում էինք նույն
ճանապարհը, տեսնում
էին, որ զենքով շարժվելը
պակաս վտանգավոր է,
քան տեսախցիկով, ու
ներողություն էին խնդրում
սխալ կարծիքի համար:

ժամանակ նկարեցի, թե ինչպես են դիպուկահարները կրակում մարդկանց վրա, և ժապավենն ուղարկեցի
Միացյալ Նահանգներ:
Ավելի ուշ, երբ ձևավորվում էին կամավորական ջոկատները, որոշեցի նրանց հետ մեկնել Արցախ, բայց այնտեղ
հասկացա, որ մարդ սպանելն ինձ համար բարդ գործ է: Վերադարձա ու որոշեցի Արցախ մեկնել իմ զենքով՝
տեսախցիկով, որով «կռվելը», ի դեպ, ավելի դժվար էր, որովհետև զենքով գոնե տեսնում ես՝ ինչ ես անում:
Այնտեղ կային կռվող աղջիկներ, որոնք սկզբում ծիծաղում էին, ասում էին. «Ի՞նչ տղամարդ ես, դրա փոխարեն
հրացան վերցրու»: Բայց հետո, երբ միասին անցնում էինք նույն ճանապարհը, տեսնում էին, որ զենքով
շարժվելը պակաս վտանգավոր է, քան տեսախցիկով, ու ներողություն էին խնդրում սխալ կարծիքի համար: Այդ
պահին այնքան էլ կարևոր չէր, թե ով ինչ է անում, կարևորն այն էր, որ յուրաքանչյուրս ինչ–որ կերպ օգտակար
լինեինք մեր հայրենիքին:
Սկզբում մեկնել եմ Գետաշեն և Շահումյան, երիտասարդական ավյունով ուզում էի լինել ամենաթեժ կետերում:
Իսկ Շահումյանն այդ ժամանակ շրջափակման մեջ էր: Տեսել եմ, թե ինչ սպանդ է այնտեղ կատարվում:
Խորհրդային վարձկանները գիշերը դուրս էին գալիս ու կրակում հոսպիտալի վրա: Մենք նկարում էինք և
ուղարկում Մոսկվա, որովհետև այն ժամանակ դեռ հավատում էինք, որ Մոսկվան պետք է մեր խնդիրները
լուծի: Հիշեք մեր կարգախոսները՝ «Ленин.Партия.Горбачов»:
Չնայած հայկական ջոկատները միասին կռվում էին, ներքին հակասություններ ունեին: Դաշնակցականները մի
կողմում էին, ՀՀՇ–ականները՝ մյուս կողմում, ՀԱԲ–ի տղաները խնդիրներ ունեին իշխանության հետ: Նրանք
երբեմն օպերատորների հետ վիճում էին, երեխաների նման նեղանում, թե ինչու ենք մյուսներին նկարում,
իրենց՝ ոչ: ՀԱԲ–ի տղաներն ասում էին. «Ի՞նչ է, վախենո՞ւմ եք մեզ նկարել»: Մենք էլ փորձում էինք որևէ մեկին
չնեղացնել:
Շրջափակման մեջ գտնվող Շահումյանում սարսափելի վիճակ էր: Երբ ուղղաթիռն իջնում էր, ջոկատի
տղաներն այն շրջանի մեջ էին առնում, որպեսզի տեղացիները չմոտենան: Մարդիկ խնդրում էին, որ իրենց
երեխաներին տեղափոխեն ուղղաթիռով, բարուրով երեխային կարող էին պարզապես շպրտել դեպի
ուղղաթիռը: Մայրերը գոռում էին. «Մեզ հետ ինչ ուզում է` թող լինի, միայն թե երեխաներին փրկեք»: Այդ ամենը
տեսնելը շատ ծանր էր, ու հենց այդ պատճառով ես շատ լուրջ վեճ ունեցա Շահեն Մեղրյանի հետ, որ այդ
ժամանակ ղեկավարում էր այնտեղի ջոկատները: Ես ավելի ուշ հասկացա, որ նա ճիշտ էր: Նա առաջարկեց
իրենց տուն գնալ: Դժկամությամբ, բայց գնացի, ու գիշերը շատ երկար զրուցեցինք: Շահենն ասաց, որ ես
զգացմունքներով եմ դատում. «Եթե երեխաներին ուղարկեն, մարդիկ անտառներով, սարերով կփախչեն
ու իրենց հողը չեն պաշտպանի: Բայց եթե երեխաներն այստեղ լինեն, ատամներով էլ հողը կպահեն»: Ես
հետագայում համոզվեցի, որ Շահենը ճիշտ էր, այն մարդիկ, որոնք կարողացել էին երեխաներին փախցնել,
իրենք ևս տարբեր ճանապարհներով փախան: Պատերազմում ամեն ինչ ուրիշ է, սթափ բանականությունն
այնտեղ հաճախ ամենակարևորն է:
«Գրադ» կայանների մասին ես միայն լսել էի, իսկ այնտեղ տեսա դրանց սարսափելի ուժը: «Գրադի»
պայթյունից երկաթգիծը պարզապես ցանցի էր վերածվել, պատկերացրեք դրա ահռելի ուժը, ու մարդիկ
շրջափակման մեջ գիշեր–ցերեկ լսում էին այդ պայթյունները: Շահումյանում մի ընտանիքում էինք, հաց պիտի
ուտեինք, ու մեզ ասացին, որ զգույշ լինենք, որովհետև կարող է ռմբակոծություն սկսվել: Ու մեկ էլ տեսնում ենք՝
այստեղ պայթեց, այնտեղ պայթեց, բայց մարդիկ հանգիստ նստած հաց են ուտում: Հարցնում եմ. «Նկուղ չկա՞,
գոնե նկուղ մտնենք»: Ասում են. «Օգուտ չկա, որ այստեղ պայթեց, նկուղը չի օգնի, բախտի բան է, բախտդ
բերի՝ ողջ կմնաս, չի բերի՝ կմահանաս»: Ու այս ամենն ասվում էր հումորով: Այսպես էլ ապրում էին մարդիկ՝
բախտի քմահաճույքի հույսին: Մի քանի օր անց մենք էլ սովորեցինք այդ իրավիճակին:
77

– Ե՞րբ առաջին անգամ բախվեցիք սարսափելի իրականությանը:
– Մինչ Շուշիի գրավումը Ստեփանակերտում էինք: Մարդատար մի մեքենայի վրա, որտեղ տասը հոգի էին
եղել, ռումբ էր ընկել: Ես վազելով գնում եմ այնտեղ, որպեսզի նկարեմ ու… Ոչինչ չկա, ո΄չ մեքենա, ո΄չ մարդու
մարմին, ամեն ինչ փշրանքների է վերածվել: Առաջին անգամ ապրեցի այդ սարսափը՝ հասկանալով, թե ինչ
կարող է լինել յուրաքանչյուր պայթյունից հետո. կենդանի մարդը պարզապես կարող է վերածվել ատոմների:
Հայրս Հայրենական պատերազմի մասնակից էր, հասել էր մինչև Բեռլին ու հաճախ էր պատմում պատերազմի
մասին: Ես հոգնել էի այդ պատմություններից ու ասում էի. «Դե լա՛վ էլի, հոգնեցինք էդ ֆրոնտներից,
բեռլիններից»: Ու անընդհատ ուզում էի ապացուցել նրան, որ եթե պատերազմ լինի, ես էլ կգնամ, դա դժվար
բան չէ: Հենց այդ պահին հասկացա, որ պատերազմն իրականում սարսափելի բան է:
– Բայց պատերազմը նաև սովորեցնում է: Ի՞նչ դասեր առաք այս պատերազմից:
– Ուզում եմ մի դրվագ հիշել: Աղդամի կողմից շատ ծանր հարձակում էր սպասվում: Այդ ժամանակ ես առաջին
անգամ հանդիպեցի Սերժ Սարգսյանին, որ ղեկավարում էր մեր զինված ջոկատները: Նկարահանող խմբով
փորձեցինք մոտենալ նրան, բայց նա հրաժարվեց մեկնաբանություններից՝ նշելով, որ իրավիճակն իսկապես
շատ լարված է:
Այդ ժամանակ առաջին գծում ամենափորձառու զինվորականներն էին, երկրորդ գծում՝ միջին
պատրաստվածությամբ մարդիկ, իսկ երրորդ գծում` պարզապես երիտասարդներ, որոնք ոչ մի փորձառություն
չունեին: Մենք իմացանք, որ ադրբեջանցիներն անցել են առաջին գիծը, հաղթահարել են նաև երկրորդը:
Բոլորը համոզված էին, որ երրորդ գիծը պարզապես չի կարող դիմանալ այդ ճնշմանը, ամեն ինչ կորած է:
Այնտեղ սպանդ էր տեղի ունենում, անընդհատ բերում էին մեր վիրավորներին: Ու հանկարծ պարզվում է, որ
երրորդ գծի մեր տղաները կասեցրել են գրոհն ու հետ շպրտել ազերիներին: Այդ անփորձ ջահելներն այնպիսի՜
կռիվ էին տվել այնտեղ, այնպիսի՜ ամուր պատ էին ստեղծել: Որևէ մեկը նման բան չէր սպասում: Սա ինձ
համար մեծ դաս էր: Ամեն պատերազմ իր հերոսներին է ծնում: Ես հիշում եմ մի տղայի, որի մականունը Ռակ
էր, նրան ոչ մի վտանգավոր տեղ թույլ չէին տալիս գնալ, անընդհատ քնած էր, բոլորը նրան կարծես խնայում
էին: Հետո պարզեցի, որ նա մարդ–ռադար է: Գիշերը կրակոցների ժամանակ արթնանում էր ու հրացանը
պահած լսում՝ որտեղից են կրակում ու մի կրակոցով ճշգրիտ հակադարձում էր: Իր կատարյալ լսողության
համար նրան, կարելի է ասել, բամբակի մեջ էին պահում:
Պատերազմի դաշտում բոլորը դառնում են մի տեսակ գերմաքուր, գերազնիվ, նվիրված, անձնազոհ: Այնտեղ
այնպիսի տպավորություն էր, որ բոլորը քո ընտանիքի անդամներն են: Մարդկային հարաբերություններում
այն մաքրությունը, որ կար այնտեղ, ես որևէ տեղ չեմ գտել: Իհարկե, չէի ցանկանա` նորից պատերազմ լիներ,
բայց շատ կցանկանայի, որ նույն հարաբերությունները լինեին այսօր ու մարդիկ կարողանային իրար սիրել:
Պետք է անընդհատ պատերա՞զմ լինի, որ մարդիկ միմյանց լավ վերաբերվեն: Չգիտեմ, բարդ է այսօրվա
հարաբերությունները հասկանալն ու մեկնաբանելը:
Այս պատերազմից մնացած իմ ամենամեծ պարգևը, նվերն ու շքանշանը. երբ առաջին զոհերին բերում
էին Եռաբլուրում թաղելու, կռված տղաները օպերատորներին չէին թողնում իրենց նկարել, այդ իրավունքը
վերապահում էին միայն նրանց, ովքեր եղել էին ռազմաճակատում: Ես գոհ եմ, որ իմ ուժերի սահմաններում
կարողացել եմ օգտակար լինել իմ երկրին: Իհարկե, այսօր շատ բան է խեղաթյուրվում: Շուշիի հաղթանակի
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տարեդարձի օրը տղաներից մեկը մի անգամ ասաց. «Շուշին ազատագրել ենք 1500 հոգով, բայց 3000 հոգի
մեդալ է ստացել»: Ես շատ եմ ցավում այն տղաների համար, որոնք կռվել են ու այսօր շատ վատ են ապրում:
Նրանց չպետք է անտեսել, որովհետև դա այն ոսկորն է, որն իր վրա վաղն էլ կարող է շատ բան կրել: Ես
հավատում եմ նաև այսօրվա սերնդին: Հիշելով Աղդամը` համոզված եմ՝ անհրաժեշտության դեպքում նրանք էլ
այսօր կպահեն մեր սահմանը:
– Վերադառնանք պատերազմի ընթացքում կատարած Ձեր նկարահանումներին: Որքանո՞վ է պահպանվել
այդ նյութը:
– Ցավով պետք է նշեմ, որ այն տարիներին ժապավեն գտնելը չափազանց դժվար էր: Նկարահանած նյութը,
ինչպես նշեցի, առաջին հերթին փորձում էինք դուրս ուղարկել՝ Մոսկվա, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա: Այդ
ժամանակ անգամ չէինք մտածում նյութն արխիվացնելու մասին: Առանց կանգ առնելու, ինչպես ասում են,
օնլայն կերպով այդ նյութերը ուղարկում էինք: Դրանց 90 տոկոսն այժմ դրսում է:
Ալիսա Գևորգյան
2014
Ֆիլմագրություն
Օպերատոր
1991 – «Կանաչ աշխարհի գաղտնիքը»
1993 – «Հանրագիտարան» (15–րդ թողարկում)
1995 – «Ձմեռային մեղեդի»
2015 – «Ծպտյալ կյանք»
Հեռուստատեսությունում 40–ից ավելի հեռուստաբեմադրություններ
Մոնտաժող
1995 – «Ջանիասի արձագանքը» (Հեծանվորդը)
1997 – «Կալանավայրերի արվեստը»
1998 – «Ողջ լինենք»
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Նիկոլայ Դավթյանը ծնվել է 1953 թ. Երևանում: Ավարտել է Երևանի Խ.
Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի մշակույթի ֆակուլտետի
ռեժիսորական բաժինը, Մոսկվայի բարձրագույն հեռուստատեսային
դասընթացները:
1969 թ. ընդունվել է աշխատանքի «Երևան» հեռուստաֆիլմերի
ստուդիայում, 1975–ին՝ Ռադիոյի և հեռուստատեսության պետական
կոմիտեում, 1979 թ. նշանակվել է Կենտրոնական հեռուստատեսության
համար պատրաստվող հաղորդումների խմբագրության գլխավոր ռեժիսոր,
1984 թ. տեղափոխվել է Եկատերինբուրգ, 1986–1988 թթ. Հայաստանում
Նոր Գեղիի մշակույթի պալատի տնօրենն էր,
1988–1993 թթ.՝ Լեռնային Ղարաբաղի մարզային հեռուստատեսության
գլխավոր ռեժիսորը: 1993 թ. նշանակվել է ՀՀ պաշտպանության
նախարարության ստուդիայի պետ, վավերագրական ստուդիայի տնօրեն,
1995 թ.՝ ՀՀ ՆԳՆ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության
վարչության պետի տեղակալ, 1996–ից աշխատում է «Միր» միջպետական
հեռուստառադիոընկերությունում որպես գլխավոր ռեժիսոր, 2008 թ. եղել
է ԼՂՀ հեռուստատեսության գործադիր տնօրենը։ 2003–ից նաև «Էկոլուր»
ՀԿ–ի գեղարվեստական ղեկավարն է։
Նիկոլայ Դավթյանը 2003 թ. ի վեր դասավանդում է Երևանի թատրոնի
և կինոյի պետական ինստիտուտում, 2010–ից՝ Հեռուստատեսության և
ռադիոյի ակադեմիայում:
Մասնակցել է մի շարք համամիութենական ու միջազգային մրցույթների և
արժանացել մրցանակների: Հայաստանի ժուռնալիստների և թատերական
միությունների անդամ է, պարգևատրվել է «Միր» միջպետական
հեռուստաընկերության պատվո հուշանշանով (2001 թ.),
Արցախի նախագահի կողմից՝ «Երախտագիտություն» շքանշանով (2002 թ.):

Երբ հեռանում էի Հայաստանից,
վրդովված մտածում էի՝
հայը հային ո՞նց կարող է խաբել:
Վերադառնալիս մտածում էի՝
գոնե հայը խաբի
ՆԻԿՈԼԱՅ
ԴԱՎԹՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր

– 1984 թ. վիրավորված հեռացաք Հայաստանից, որովհետև «Հայֆիլմում» մերժել էին վավերագրական
ֆիլմ նկարահանելու առաջարկը: Մեկնեցիք Եկատերինբուրգ, ուր երեք տարի զբաղվեցիք սիրած գործով՝
ֆիլմեր նկարահանելով: Ի՞նչը Ձեզ ստիպեց կրկին վերադառնալ Հայաստան:
– Հայաստանից մեկնելիս հետս մի աղջիկ կար՝ ապագա կինս: Երբ նա հարցրեց, թե ինչու եմ հեռանում
Հայաստանից, վերցրի թուղթն ու գրեցի 99 պատճառ: Իսկ երբ արդեն կինս, տղաս և ես վերադառնում էինք,
հարցրեց, թե ինչու եմ որոշել վերադառնալ, ես կրկին վերցրի թուղթն ու գրիչը և արձանագրեցի Հայաստան
վերադառնալու 106 պատճառ:
– Շատ հետաքրքիր է իմանալ պատճառներից գոնե մեկը:
– Երբ հեռանում էի Հայաստանից, վրդովված մտածում էի՝ հայը հային ո՞նց կարող է խաբել: Վերադառնալիս
մատածում էի՝ գոնե հայը խաբի:
Եկատերինբուրգից վերադառնալուց հետո մի զրույց ունեցա Հեռուստատեսության և ռադիոյի պետական
կոմիտեի նախագահ Ստեփան Կարպիչի հետ: Նա ինձ առաջարկեց աշխատանքի անցնել Գյումրիում կամ
Ստեփանակերտում, որտեղ ցանկանում էին բացել հեռուստատեսության ստուդիա: Ընտրությունս կանգ առավ
վերջինի վրա:
1988–ի փետրվարի 1–ին՝ հանրահավաքներից ընդամենը օրեր առաջ, աշխատանքի անցա Արցախի նորաբաց
հեռուստատեսությունում: Ստեփանակերտի հրապարակում անցկացվող հանրահավաքների առաջին
կադրերն իմ և Գագիկ Սիմոնյանի աշխատանքներն էին: Շատ հետաքրքիր էր, ամեն ինչ ուզում էինք նկարել:
Հեռուստատեսությունում երբեմն խորամանկության էինք դիմում. մի անգամ ռազմագիտության մասնագետի
էինք հրավիրել, որը եթերում բացատրում էր, թե ինչպես կարելի է ինքնաշեն նռնակ պատրաստել: Հաջորդ
օրը, երբ հատուկ կառավարման կոմիտեի ներկայացուցիչը եկավ ու սկսեց նախատել, պատճառաբանեցինք,
որ երեխաների անվտանգության համար ենք արել, որպեսզի նրանք նռնակներ գտնելու դեպքում կարողանան
ճիշտ վարվել և չվնասվել: Պատկերացրեք, որ հաճախ կարողանում էինք համոզել:
1991 թվականին Արցախի հեռուստատեսությունը ռմբակոծության ենթարկվեց, ու դադարեց աշխատանքը: Ես
վերադարձա Երևան, պաշտպանության նախարարությունում հիմնեցինք վավերագրական ֆիլմերի ստուդիա:
– Ուրեմն պատերազմի վավերագրությունը կարելի է համարել Ձեր կենսագրության արցախյան շրջանի
երկրորդ փուլը: Եղե՞լ եք բոլոր ռազմաճակատներում:
– Ներկայիս պաշտպանության նախարար, այն ժամանակ շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանն ինձ մի ազդեցիկ
փաստաթուղթ էր տվել, որի շնորհիվ իմ ղեկավարած նկարահանման խումբը կարող էր մուտք գործել ամենուր:
Դա մեզ համար կանաչ ճանապարհ էր բացել: Սեյրան Օհանյանի հետ հիմնականում Ստեփանակերտում եմ
հանդիպել, շատ բանիմաց, գրագետ ու հետաքրքիր անձնավորություն է:
Առաջին անգամ կրակահերթի տակ ընկա Շահումյանում: Հիշում եմ՝ երբ կրակում էին ռուսական ուղղաթիռից,
ես մի քար էի փնտրում, որի տակ կարողանայի պաշտպանվել, քիչ էր մնում հողը փորեի ու գետնի տակն
անցնեի: Ասեմ, որ միայն հիմարը չի վախենում փամփուշտներից, բայց պատերազմ էր, իսկ մենք պետք է
նկարեինք, խոշոր պլանով նկարելու համար հաճախ առաջնագծում պիտի լինեինք:
Հանգուցյալ Տիգրան Գևորգյանի հետ մի շատ հետաքրքիր գործողության էինք մասնակցում: Բոյ–Ահմեդլի
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գյուղի գրավման ժամանակ Սամվել Օհանովի
ջոկատի կազմում էինք, որտեղ, կարելի է ասել,
մահապարտներ էին, որովհետև գնում ես ու չգիտես՝
առջևում ինչ ծուղակ է պատրաստել թշնամին:
Տիգրանի ձեռքին տեսախցիկ կար, նկարում էր, իսկ
ես զենքով էի, առջևից նրան պաշտպանելով՝ առաջ
էինք շարժվում: Բաց դաշտ, երկու կողմերից կրակում
են, իսկ մենք կրակի տակ վազում ենք: Երբ գյուղ
հասանք, Տիգրանը տեսախցիկն անջատեց, հարցրի՝
ինչքան է նկարել, ասաց՝ 42 րոպե: Շատ զարմացա,
ինձ թվում էր, որ վազել ենք հինգ ժամից ոչ պակաս:
Եթե հետ նայենք մեր անցած ողջ պատմությանը,
կհասկանանք, որ այս ազգը պարզապես չի կարող
պարտվել: Մեզ Աստված է պահում, այս ամենն
անբացատրելիի տիրույթից է: Այդ թեմային ինչ–որ
կերպ փորձել եմ մոտենալ «Գյուրջիևի գաղտնագիրը»
ֆիլմում:

Առաջին անգամ
կրակահերթի տակ ընկա
Շահումյանում: Հիշում
եմ՝ երբ կրակում էին
ռուսական ուղղաթիռից,
ես մի քար էի փնտրում,
որի տակ կարողանայի
պաշտպանվել, քիչ էր
մնում հողը փորեի ու
գետնի տակն անցնեի:
Ասեմ, որ միայն
հիմարը չի վախենում
փամփուշտներից, բայց
պատերազմ էր, իսկ մենք
պետք է նկարեինք, խոշոր
պլանով նկարելու համար
հաճախ առաջնագծում
պիտի լինեինք:

– Արցախյան թեմային նվիրված Ձեր առաջին
ֆիլմերից մեկը կոչվում է «Պրկված ճոպան»:
Այն ցուցադրվել է խորհրդային բոլոր
հանրապետություններում՝ բացառությամբ
Հայաստանի: Ինչո՞ւ:
– Չգիտեմ, դժվարանում եմ մեկնաբանել: Բայց
արցախյան թեմային նվիրված «Ասում են թե…» ֆիլմը
հայկական հեռուստատեսությամբ ցուցադրվել է մոտ
20 անգամ: Այս ֆիլմը 1989–ին Քիշնևի փառատոնում
մրցանակի արժանացավ: Ադրբեջանցիները
ցուցադրաբար լքել էին դահլիճը, որովհետև
ֆիլմում նրանց համար ցավոտ դրվագ կար՝
պատռված քարտեզ, որտեղ արցախյան հատվածն
ինքնաբերաբար միավորվում է Հայաստանի հետ:
Ստեփանակերտում ֆիլմ նկարեցի մի կույր ծերունու
մասին: Փախստական էր, Բաքվից: Աղջիկը,
թոռն ու փեսան նրան ինքնաթիռով բերել էին
Երևան, թողել օդանավակայանում ու ասել՝ կգնաս
Ստեփանակերտ: Կույր ծերունին մնացել էր միայնակ՝
Երևանի օդանավակայանում կանգնած: Հետո ինչ–
որ կերպ նրան հասցրել էին Ստեփանակերտ: Հիմա
էլ այստեղ էր մենակ մնացել օդանավակայանում:
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Անահիտ անունով մի կին նկատել էր ծերունուն, օգնել ու տեղավորել: Նրա հետ հարցազրույց արեցի, դաժան
պատմություն էր, բայց ամենադաժանը ոչ թե թուրքերի, այլ հայի՝ նրա հարազատ աղջկա արածն էր:
– Ձեր ֆիլմերում անմահացել են Շահեն Մեղրյանը, Մոնթեն, արցախյան հայտնի ու անհայտ այլ հերոսներ ևս:
– Այո, բայց նկարահանումներից շատերը, ցավոք, ոչնչացան Ստեփանակերտի հեռուստաստուդիայի
պայթյունի հետևանքով:
– Այսօր էլ շարունակում եք հերոսներ գտնել խաղաղ կյանքում: Ձեր վերջին ֆիլմերից մեկը նվիրված
է հայ կինոյի լեգենդ, կինոօպերատոր Լևոն Աթոյանցին, որ նույնպես Արցախյան պատերազմի
վավերագրողներից է:
– Ֆիլմը կոչվում է «Հիշողության ֆիլմադարան»: Ինձ շատ հետաքրքիր էր՝ ի՞նչը Լևոն Աթոյանցին բերեց
ու դարձրեց օպերատոր: Շատ հետաքրքիր, անգամ տարօրինակ է նրա ուղին դեպի կինո: Թիֆլիսեցի
փոքրիկ խուլիգան մի տղա, որը Քուռի ափին մի անգամ տեսել էր, թե ինչպես են «Գիքոր» նկարում, հետո էլ
«Պեպոն» է իրենց փողոցում նկարվել: Տան շքամուտքում երեխաների համար ֆիլմեր է ցուցադրել, անձամբ
կինոպրոեկտոր (կինոանդրադարձիչ) է պատրաստել: Առաջին դասարանում, երբ դիտել է «Տասներեքը» ֆիլմը,
բոլորը դահլիճից հեռացել են, իսկ ինքը թաքուն մնացել է, որպեսզի սավանի հետևում ստուգի՝ որտեղ են
թաքնված ձիերը: Այս ամենին գումարած՝ բազմաթիվ խուլիգանություններ, որոնք նա կարողանում է անել:
– Մի՞թե կինոն մի մեծ խուլիգանություն չէ, իսկ ռեժիսորն ինքը՝ իսկական խուլիգան: Ո՞վ է ռեժիսորը, եթե
ոչ մեկը, որ բոլորովին այլ հայացքով է դիտում և վերարտադրում կյանքը:
– Այսօր ես դասավանդում եմ հեռուստատեսային ստուդիայում, ռեժիսորական կուրս ունեմ: Իմ ուսանողներին
հիմնականում մի քանի բան եմ ուզում սովորեցնել՝ լինել ուշադիր, նկատել մանրուքները և նկատածը գրի
առնել: Եթե ինչ–որ մեկն այդքանն անում է, 50 տոկոսով արդեն ռեժիսոր է, եթե մի փոքր ավելին է նկատում,
նաև օպերատոր է: Այո՛, օպերատորն ավելին է նկատում: Մենք ինչքան շատ ենք նկատում, այնքան շատ ենք
տալիս: Հայ կինոյի այսօրվա վիճակը պայմանավորված է նաև նրանով, որ քիչ են նկատում, անտարբերություն
կա ընդհանրապես:
– Ի՞նչ նախագծերի վրա եք հիմա աշխատում:
– Մի քանի: Մեկը նվիրված է հայկական այբուբենի առեղծվածին, որը կրում է նաև հայկական գենի
անմահության գաղտնագիրը: Մյուս ֆիլմը նվիրված է Հայրենական պատերազմին:
Ես մարդ եմ, որը սիրում էր Խորհրդային Միությունը: Հիմա էլ եմ սիրում, որովհետև այն ժամանակ կային շատ
դրական բաներ: Այս տարի նշվում է Հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի 70–ամյակը: Իմ պապն
էլ մասնակցել է այդ պատերազմին, հետևաբար ես չեմ կարող անտարբեր անցնել այդ պատմության կողքով:
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Ղրիմում կա մի փառատոն, որը կոչվում է «Հաղթեցինք միասին»: Ես հրավեր ստացա այդ փառատոնից ու
ֆիլմ եմ պատրաստում՝ «Իսկ գերեզմանատանն ամեն ինչ խաղաղ է»: Ֆիլմի հերոսները մարդիկ են, որոնք
պատերազմի տարիներին մահացել են այնտեղ՝ հոսպիտալներում: Զրույցը գերեզմանոցում է: Օրինակ՝
մահացածներից մեկին դիմում եմ՝ հայրի՛կ, իսկ նա ասում է՝ ի՞նչ հայրիկ, ես 22 տարեկան եմ: Ասում է՝ դու
ռազմաճակատում չես եղել, իսկ ես պատասխանում եմ՝ եղել եմ: Հարցնում է՝ ո՞ր թվականին ես ծնվել, ասում
եմ՝ 1953: Հարցնում է՝ ի՞նչ է, գերմանացին նորից հարձակվե՞լ է: Ո՛չ, գերմանացին չի հարձակվել, սա ուրիշ
պատերազմ է: Որքան էլ նա ստիպում է, ես չեմ պատասխանում, չեմ ուզում նրան պատմել Ղարաբաղյան
պատերազմի մասին, որովհետև նրանք այնտեղ պիտի հանգիստ ապրեն: Նրանք միմյանց հետ չեն կռվել:
Այնտեղ հայ կա, վրացի կա, ռուս ու ադրբեջանցի: Ինչպե՞ս բացատրեմ նրանց, որ ռուսն ու ուկրաինացին, հայն
ու ադրբեջանցին այսօր իրար սպանում են:
Ալիսա Գևորգյան
2015
Ֆիլմագրություն
Վավերագրական և հեռուստաֆիլմեր
Սցենարի հեղինակ և ռեժիսոր

Ռեժիսոր

1990 – «Պրկված ճոպան»
1993 – «Մոնթե»
1997 – «Սոֆի Դևոյան»
1998 – «Շնչիր խորը»
1998 – «Մարդ կոչվելու իրավունք»
2000 – «Բերքի տոն»
2002 – «Փախստականը»
2002 – «Ռազմագիծ. Երևան – Բաքու», շարք
2004 – «Շիկահող»
2007 – «Սևանի արահետներով»
2007 – 2008 – «Ճանապարհացույց», շարք
2008 – «Կոբրաները ոսկու պահապան»
2010 – «Ոսկյա ական Սևանի համար»
2010 – «Ուրանոֆոբիա»
2011 – «Հանրային գերակա շահ»
2012 – «Ով կգոյատևի Սևանում»
2016 – «Քո իրավունքների տերը դու ես»
2016 – «Չեմ հավատում»

1980 – «Լեռնային երթ»
1982 – «Հայրենի երգ»
1983 – «Սիրո բանաձև»
1983 – «Ուրախ Գյումրիում»

***
1983 «Մեղապարտը», խաղարկային ֆիլմ, ռեժ.
2005 – «Trees of Hoop», անիմացիոն տեսահոլովակ,
ռեժ.

1989 – «Ասում են թե…»
1990 – «Այստեղ չի կարելի, այնտեղ չի կարելի»
1990 – «Ճշմարտության դրոշի ներքո»
1996 – «Յոդացված աղ»
1996 – «Վերածնունդ»
1996 – «Արարատցեմենտ»
1998 – «Քվանտը ներկայացնում է»
2009 – «Քեռի Վալյա»
2011 – «Այժմ եկել է՝ հենց այդ օրը»
2011 – «Գյուրջիևի գաղտնագիրը»
2011 – «Ճանապարհ դեպի անմահություն»
2011 – «Ստեղծագործելու բանաձև»
2011 – «Վերաբեռնում»
2011 – «Blyu Canary»
2013 – «Հիշողության ֆիլմադարան»
2014 – «Քարկտիկ»
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Տաճատ Եսայանը ծնվել է 1955 թ.: 1974–76 թթ. ծառայել է
սովետական բանակում։ 1979 թ. ընդունվել է աշխատանքի Ռադիոյի
և հեռուստատեսության պետական կոմիտեում որպես լուսավորող,
այնուհետև հեռուստաօպերատորի ասիստենտ, օպերատոր։ Աշխատել է
մինչև 2014 թ. մայիսը, հիմնականում նկարահանել է խոշոր
հեռուստահաղորդումները:
Տաճատ Եսայանի՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության
առաջին տարեդարձին նվիրված «Գրկիր այս առավոտը» ֆիլմը,
որ նկարել է ռեժիսոր Էդիկ Բադունցի հետ, 1992 թ. Վիլնյուսի
կինոփառատոնում առաջին մրցանակ է շահել:

Երկու փամփուշտ էինք պահում
գրպաններումս, որ ողջ–ողջ
թուրքի ձեռքը չընկնենք

ՏԱՃԱՏ
ԵՍԱՅԱՆ
Օպերատոր

– Ինչպե՞ս ու ի՞նչ պատճառով առաջին անգամ
հայտնվեցիք հակամարտության գոտում: 1988–ին
ժողովուրդը լիովին չէր գիտակցում ազգամիջյան
լարվածության լրջությունն ու հետևանքները: Ի՞նչ
իրավիճակի ականատեսը եղաք:
– Իմ առաջին մարտական մկրտությունը ստացել
եմ 1989–ի նոյեմբերին: Հայ–ադրբեջանական
ընդհարումներն սկսվել էին արդեն: Մոսկվայից
լրագրող Անդրեյ Վոլկովն էր եկել Երևան, որպեսզի
այստեղից էլ գնար Կիրովաբադ, որտեղ ևս
հայերի ու ադրբեջանցիների միջև միջադեպեր,
ընդհարումներ էին եղել: Չգիտեմ՝ թղթակցական
ինչ առաջադրանք էր Վոլկովը կատարում.
օպերատոր չուներ, ես պետք է աշխատեի նրա հետ:
Գնացինք Մոզդոկ, այնտեղից էլ զինվորականների
հետ ուղղաթիռով թռանք Կիրովաբադ: Քաղկոմի
շենքի վրա ադրբեջանական դրոշ էր ամրացված:
Լարված իրադրություն էր: Հիվանդանոցներից
հայերին ծեծելով դուրս էին արել: Նոյեմբերի 20–
ին դեպքերն սկսվել էին, ու լարվածությունն ավելի
էր մեծանում: Երկու հայ կնոջ ադրբեջանցիները
ծեծելով սպանել էին, բայց տեղեկություն տարածել,
թե իբր նրանք հիվանդանոցում են մահացել:
Հուղարկավորության ժամանակ հայերը զոռով բացել
էին դագաղի կափարիչն ու համոզվել, որ հայ կանայք
կտտանքների են ենթարկվել, ոչ թե ուղղակի մահացել
հիվանդանոցում: Մենք Կիրովաբադ հասանք այդ
դեպքերից հետո. ծանր, ճնշող իրավիճակ էր: Ես
տեսանյութեր, տեղացի հայերի հետ հարցազրույցներ
նկարահանեցի: Անդրեյ Վոլկովն ամբողջն իր
հետ տարավ, այդպես էլ չտեսանք դրանք: Հետո
իմացանք, որ մեզնից առաջ՝ հենց ընդհարումների
ժամանակ, Բակուր Կարապետյանն է եղել
Կիրովաբադում:
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Պատերազմը շատ
անազնիվ, անմարդկային
երևույթ է: Հաղթանակ,
դափնեպսակներ,
հերոսական, ոգեշունչ
պատմություններ… դրանք
իրականությանը չեն
համապատասխանում,
որովհետև պատերազմն
ամբողջովին դաժանություն
է՝ անկախ այն բանից՝
հաղթե՞լ ես, թե պարտվել:

– Փաստորեն, առաջին նկարահանումները օտարների համար եք արել, իսկ մե՞զ համար:
–1990–ին ադրբեջանցիները հարձակվել էին Զոդի հանքերի վրա, ասում էին՝ այդ տարածքն իրենցն է:
Լրագրող Էդիկ Սախինովի հետ մեկնեցինք Զոդ ու տեղում նկարահանումներ արեցինք: 1991–ին Ալեքսան
Հարությունյանն ստեղծեց երիտասարդական այլընտրանքային «Հայլուր» լրատվական ծառայությունը:
Օպերատորներ Ռուբեն Խաչատրյանը, Տիգրան Գևորգյանն ու ես լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանի հետ
գործուղվում էինք Արցախ՝ տեսանյութեր նկարելու: Երբ «Հայլուրը» փակվեց, Էդիկը բացեց կիրակնօրյա
«Օր յոթերոդ» հաղորդաշարը: Ու մինչև 1992 թվականի աշունն անընդմեջ Ղարաբաղ էինք գնում: Էդիկը
քարինտակցի է: Ժայռ է՝ տակը Քարինտակը, վերևում՝ Շուշին: Երբ առաջին անգամ գնացինք Էդիկենց գյուղ,
թուրքերը ականանետով նրանց տունը քանդել էին: Երկու զրահամեքենա էին բերել, որ մտնեին Քարինտակ:
Գյուղը պաշտպանելիս այդ օրը 26 տղա էր զոհվել: Քարինտակը չհանձնվեց, թուրքերը չկարողացան մտնել
գյուղ: Էդիկի հայրը պատմում էր. «Թուրքը ժայռի վերևից գոռում էր՝ Սարո, քո տան մեջ ես պիտի ապրեմ»:
– Էդիկ Բաղդասարյանի հայրական տան վրա աչք ունեցող թուրքն իր երազանքին չհասավ, բայց ի՞նչ գնով
էին իրականացվում ինքնապաշտպանությունը, ազատագրական պայքարը: Դուք ոչ միայն օպերատոր
էիք, այլև պատմական դեմքերի ու դեպքերի վկա:
– Էդիկ Բաղդասարյանի հետ նկարահանումների էինք գնում Մարտունի՝ Մոնթեի մոտ: Այդ ժամանակ
Մոնթեն դեռևս ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար չէր: Նրա կողքին դրսից եկած
երիտասարդներ կային՝ Մարտիրոսը՝ ԱՍԱԼԱ–ից, Ժոզեֆը, Միհրանը: Խառը, քաոսային վիճակ էր այդ
ընթացքում: Ընդհանուր կարգուկանոն չկար, միմյանց ենթարկվել–չենթարկվելու խնդիրներ կային, մինչև
որ կարգավորվեց ամեն ինչ: Մարտունիում Անկախության բանակի հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանին
ենք նկարել: Ինքնապաշտպանական, ազատագրական պայքարում նրանք իրենց գործն էին անում, մենք՝
մեր: Պատերազմական խրոնիկա էինք հավաքում–ստեղծում. ինչպե՞ս են ապրում մարդիկ Արցախում,
հակամարտության լարված գոտիներում, ազատամարտիկներն ի՞նչ առօրյա ունեն, ի՞նչ են մտածում, խորհում,
ի՞նչ է կատարվում կռվի ու հանգստի ժամանակ: Նկարահանում էինք Արցախի գյուղերը, որտեղ հիմնականում
շինական մարդիկ էին ապրում: Օպերատորի ասիստենտներից Հակոբ Պողոսյանը Շահեն Մեղրյանի մոտ
էր՝ նրա ջոկատում, այնտեղ էր ապրում: Սկզբում լուսանկարիչ էր, հետո տեսախցիկ ճարեցին–տվեցին: Նա
կոկորդից վիրավորվեց: Շահումյանում դրությունը բարդ ու ծանր էր: 1992–ի ամռանը թշնամին հարձակվեց,
մենք Մարտակերտը տվեցինք: Շահեն Մեղրյանի հասցեին մեղադրանքներ էին հնչում: Բանն այն էր, որ
Շահենն ինքնուրույն էր որոշումներ կայացնում ու առանձնացած էր մյուսներից: Մեր ներքին կուսակցական
կյանքում անհամաձայնություններ, քաղաքական խժդժություններ եղան: Հետո ուղղվեց, շտկվեց ամեն ինչ,
բայց մենք պատերազմում անհաջողություններ ունեցանք:
– Արցախցի–հայաստանցի բևեռացումը հաճախ է ականջ ծակում: Այն ժամանակ չկա՞ր այդ
խտրականությունը:
– Տեղացիները շատ լավ էին վերաբերվում հայաստանցիներին: Իրենց բարբառով ասում էին. «Ծեր վեննին
տակին հողը մեր կըլխեն ինի, մատաղ»: Արցախցի–հայաստանցի տարբերությունը հետո է դրվել: Ես
90–ականներին խտրականություն, տարանջատումներ չեմ տեսել: Այո՛, եղել են անհամաձայնություններ,
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միմյանց ենթարկվել–չենթարկվելու դեպքեր. դժվար էր, չկար կանոնավոր բանակ, կամավորականներն
Արցախում ու հակամարտության մյուս գոտիներում և՛ պաշտպանական, և՛ ազատագրական գործունեություն
էին կազմակերպում: Ո՞ւմ վստահել հրամանատարությունը, ո՞վ կղեկավարի ջոկատները. բարդ էր, շատ
բարդ: Կռվողների մեջ արցախցիներ, երևանցիներ, սփյուռքահայեր, Հայաստանի տարբեր մարզերից եկած
տղաներ կային: Ժամանակ ու միմյանց ճանաչելու առիթներ էին պետք: Բարեբախտաբար, ամեն ինչ շտկվեց,
ռազմական գործի վարպետները հրամանատարներ դարձան:
– Պատերազմ էր, իսկական պատերազմ. ոչ թե էկրանից, այլ մեր մաշկին կպած, վառոդի հոտը
քթներումս, Արցախից եկող սև թղթերով, հողեր հանձնելով ու ազատագրելով: Իսկ եղե՞լ են շատ
վտանգավոր իրավիճակներ, երբ Դուք մահը շատ մոտ եք զգացել:
– 1991–ին Գորբաչովը հրաման էր տվել անօրինական զինված խմբավորումների դեմ պայքարել: Այդ օրերին
լրագրող Անդրեյ Վոլկովն այս անգամ ռեժիսորի և օպերատորի հետ եկավ Երևան: Ես «Լրաբերում» էի
աշխատում: Որոշեցինք գնալ Գորիս, որովհետև «Ալֆա» ջոկատը մտել էր Շուռնուխ: Դիմեցի ընկերներիս,
որ մեզ ուղղաթիռով տեղ հասցնեն: Մեր ուղևորությունը ստացվեց. չորս հոգով ուղղաթիռի մեջ էինք,
պատրաստվում էինք թռիչքի, սակայն չգիտեմ ինչու, հապաղում էինք: Պարզվեց՝ էլի ուղևորներ են լինելու
մեզ հետ: Քիչ հետո ուղղաթիռ նստեցին Վազգեն Սարգսյանը, Հուսիկ Հարությունյանը և Մովսես Հակոբյանը:
Նրանց պետք է իջեցնեինք Կապանում ու ճանապարհը շարունակեինք մինչ Գորիս:
Այսպես հասանք Գորիսի օդանավակայան, որը հենց Շուռնուխի փեշին է: Մի ուղղաթիռ էլ իջավ
արտասահմանցի լրագրողներով: Նրանք պիտի գնային Շուռնուխ նկարահանման: Ես ցանկություն հայտնեցի
միանալ նրանց, բայց թույլ չտվեցին, որովհետև այնտեղ անձնագրային ռեժիմ էր: Եթե Շուռնուխի գրանցում
չունեիր, բռնում էին: Հայ–ադրբեջանական սահմանի վրա ճանապարհային ոստիկանության կետն «Ալֆա»
ջոկատը պայթեցրել էր: Արավուսի գյուղապետն իր մեքենայով մեզ ուղեկցեց: Գորիսից դուրս գալիս մեր
դիմաց դուրս եկավ երեք զրահամեքենա ու փակեց ճանապարհը: Նկատեցինք, որ երկու հրետաձիգներ մեր
աջ ու ձախ կողմերում պատրաստ կանգնած են: Մեզնից փաստաթղթեր ուզեցին: Անձնագրային ռեժիմ էր,
բացի գյուղապետից, մյուսներս անհրաժեշտ փաստաթղթեր չունեինք: Կարգը խախտելու պատճառով մեզ
պատրաստվում էին Լաչին տանել, սակայն Վոլկովի օպերատորն առանձին բանակցեց նրանց հետ ու մեզ
բաց թողեցին: Հասանք Գորիսի օդանավակայան: Պարզվեց՝ «Ալֆան» Շուռնուխից եկել գրավել է այն: Հետո
իմացանք, որ նրանք մեր ճանապարհը փակել էին, որովհետև կարծել էին, թե Վազգեն Սարգսյանը մեզ հետ
է: Փաստորեն, ինչ–որ մեկը տեղեկություն էր նրանց հասցրել, թե Վազգեն Սարգսյանն ուղղաթիռով Գորիս
է մեկնել: Նրան բռնելու նպատակով էլ հետևել էին մեզ, բայց, ինչպես պարզվեց, ինֆորմացիան այնքան էլ
հավաստի չէր ստացվել: Նրանք չէին իմացել, որ Վազգեն Սարգսյանենք ոչ թե մեզ հետ Գորիս էին թռել, այլ
կես ճանապարհին՝ Կապանում էին իջել:
– Այս անգամ ուղեկցող եք եղել, բայց մնացած դեպքերում ինքներդ եք նկարահանումներ արել: Հաճա՞խ
էիք աշխատելու վայրը փոխում:
– Կախված այն բանից, թե որտեղ էր պետք լինել իրավիճակը նկարահանելու, տեսանյութ պատրաստելու
համար, այո՛, փոխում էի:
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– Շուշիում եղե՞լ եք:
– Շուշիի ազատագրման հաջորդ օրն Էդիկ Բաղդասարյանի հետ մեկնեցինք այնտեղ: Շահեն Մեղրյանն էր
ուղղաթիռ տրամադրել: Ուրվական քաղաք էր Շուշին. ոչ ոք չկար: Մտանք ադրբեջանական ԳԱԻ. այսուայնտեղ
մեքենայի պետհամարանիշներ էին թափթփած, մի քանիսը վերցրինք հետներս: Եղանք նաև Շուշիի բանտում:
Երևանում՝ հեռուստատեսության մեր սենյակում, Շուշիից բերած հիշատակի իրերով թանգարանային անկյուն
էինք ստեղծել:
– Ձեր նկարահանած նյութերն ի՞նչ եղան: Հայտնի է, որ մի մասը եթեր է գնացել, իսկ ամբողջական
նկարահանումնե՞րը:
– Ես հանձնում էի հեռուստատեսությանը: Չգիտեմ՝ ինչպես դասավորվեց դրանց ճակատագիրը: Եղել
են տեսանյութեր, որ մոսկովյան «Ժամանակ» ծրագրով են եթեր գնացել: Մեր հեռուստատեսությամբ էլ
լրատվական, վերլուծական հաղորդաշարերով են հեռարձակվել:
– Այդ պատմական խրոնիկայում արցախյան պատերազմը բացահայտեց ժողովրդի հավաքական
կերպարն ու առանձին անհատների նկարագիրը, ձգտումները, նպատակները:
– Պատերազմը շատ անազնիվ, անմարդկային երևույթ է: Հաղթանակ, դափնեպսակներ, հերոսական,
ոգեշունչ պատմություններ… դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, որովհետև պատերազմն
ամբողջովին դաժանություն է՝ անկախ այն բանից՝ հաղթե՞լ ես, թե պարտվել: Ի՞նչ գին ես հատուցել
հաղթանակի համար, 8000 զոհ: Ժողովուրդը Ղարաբաղը Գորբաչովից էր ուզում, բայց շուտով հասկացավ, որ
Գորբաչովն իրեն ոչ թե Ղարաբաղն է տալու, այլ հնարավորություն՝ վերցնելու, ազատագրելու Ղարաբաղը:
– Նստվածք թողե՞լ է Ձեր մեջ պատերազմը:
– Ոչ, ոչ մի նստվածք: Պարզապես պատերազմը մարդուն ցինիկ է դարձնում, որովհետև նա իրականությունն
է իմանում՝ բաց, ճիշտ, դառը: Պատերազմի հետևանքները երբեք էլ հավասարաչափ չեն բաշխվում, մեկը
կռվում–հաղթում է, մյուսը՝ վայելում հաղթանակի պտուղները: Պատերազմը մարդուն այնպիսին է դարձնում,
որ նա շատ բաների ու շատերին այլևս չի հավատում:
Նաիրա Փայտյան
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Սամվել Թադևոսյանը ծնվել է 1958 թ. Երևանում: 1980–1984 թթ.
սովորել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտի մշակույթի ֆակուլտետի ռեժիսուրայի բաժնում՝
կինոռեժիսոր Արման Մանարյանի արվեստանոցում: 1984–1986 թթ.
աշխատել է Երևանի պետական փորձարարական թատրոնում որպես
ռեժիսորի օգնական: Միաժամանակ՝ 1984–1989 թթ. աշխատել է
«Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես ռեժիսորի օգնական, ապա՝
երկրորդ ռեժիսոր: 1989–1994 թթ. պարբերաբար գնացել է Արցախ:
Գտնվելով գրեթե բոլոր մարտական շրջաններում՝ նկարահանել է այդ
տարիների պատերազմական իրադարձությունները: 2000 թ. Հանրային
հեռուստատեսությամբ սկսել է «Խոնարհ հերոսներ» ֆիլմաշարը և
մինչ օրս որպես հեղինակ և ռեժիսոր բեմադրել 30 փաստագրական
ֆիլմ, որոնք նվիրված են Արցախյան պատերազմում նահատակված
հայ կամավորներին: 2008 թ. Արցախյան պայքարի 20–ամյակի առթիվ
«Երկիր Մեդիա» հեռուստաընկերությունում սկսել է «Զորականչ»
ֆիլմաշարը (18 ֆիլմ), 2010 թ. հեղինակել է «Արդարության մարտիկներ»
ֆիլմաշարը՝ նվիրված Արցախյան պատերազմին մասնակցած
մարտական ջոկատներին և առանձին մարտիկների: Նկարահանել է մի
քանի խաղարկային ֆիլմեր:

Պատերազմն ինձ
վերջնականապես կինո բերեց

ՍԱՄՎԵԼ
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր

– Աշխատում էի Երևանի փորձարարական թատրոնում, միաժամանակ՝ «Հայֆիլմում»: Սկսվեց 88–ի շարժումը:
Արցախում իրավիճակն արդեն լարված էր, բայց դեռ չէր վերածվել պատերազմի: Այդ ժամանակ էր, որ Արման
Մանարյանի հետ մեկնեցինք Արցախ` նկարահանելու «Պայթյուն» ֆիլմը: Այնտեղ էլ, ինչպես ասում են, աչքերս
բացվեցին ու վարակն ընկավ մեջս: Պատերազմն ինձ վերջնականապես կինո բերեց:
Ես մասնագիտությամբ օպերատոր չէի և տեսախցիկի հետ վարվելու տարրական կանոններն ինձ սովորեցրեց
օպերատոր Շավարշ Վարդանյանը՝ մեր լեգենդար Շավոն, որ ինքնաթիռի ռմբակոծության ժամանակ ծանր
վիրավորվեց ու մինչ օրս կաղում է: Շուշիում նկարած նրա ամբողջ տեսանյութն այդ ժամանակ այրվեց, ու դա
Շավոյի ողբերգությունն էր:
Ես պատասխանատվության խորը զգացումով սկսեցի իմ աշխատանքը, որովհետև աչքիս առաջ անկրկնելի
հերոսական պատմություններ էին: Այսօր այդ պատմությունները, որոնք կարելի է համարել «խրամատային
գեղարվեստ», նաև թղթին եմ հանձնում: Այո, դա արվեստ է, որը ծնվում է կատարսիսի ժամանակ: Հիշում եմ՝
ինչպես էին Արցախում փամփուշտներով քարերի վրա քանդակներ անում: Քառյակներ, մտքեր էին հայտնվում
ծխախոտի տուփերի վրա: Ես այս պատերազմում հանդիպել եմ տաղանդավոր մարդկանց` բանաստեղծ
Աղվան Մինասյանին, քանդակագործ Արթուր Ղարիբյանին, մեր հանճարեղ կոմպոզիտոր Օլեգին` արցախցի:
Բոլորն էլ զոհվեցին:
Պատերազմը հարցեր լուծելու ամենաանգրագետ եղանակն է, բայց քանի որ ունենք հարևաններ, որոնք
հարյուրավոր տարիներ մեզ դիտում են որպես կերակուրի, ստիպված ենք պաշտպանվել: Արցախյան
պատերազմն ուղղեց Ցեղասպանությունից կոտրված մեր ողնաշարը, դա նաև ոգու ապստամբություն էր:
Հարյուր տարին շատ չէ ժողովրդի ցավն ու հիշողությունը ջնջելու, թշնամու արածը մոռանալու համար,
թշնամի, որը նորից գլուխ է բարձրացրել:
1990 թվականից պարբերաբար մեկնել եմ Արցախ, նկարահանումներ կատարել: Եղել եմ կռվի բոլոր
ճակատներում: Բացառություն է կազմում միայն Շահումյանը, որտեղ բախտ չվիճակվեց լինել: Մի անգամ
ինքնաթիռով արդեն պետք է թռչեի, բայց ստացվեց այնպես, որ տեղս զիջեցի ՄԱԿ–ի հանձնախմբի մի հայ
ներկայացուցչի: Մտածեցի, որ այդ պահին նրա ներկայությունն ավելի կարևոր է Շահումյանում, և չեմ զղջում
դրա համար: Մասնակցել եմ մարտական մի քանի գործողությունների, վիրավորվել եմ Ֆիզուլիի շրջանի
Սեյիդահմեդլի գյուղում: 1993 թվականի մայիսի 18–ին դաշնակցական ջոկատի հետ մտա Լաչին: Այնքան
երջանիկ էի, որ դրա հաջորդ օրն իսկ կարող էի հանգիստ մեռնել: Աչքիս առաջ ալաշկերտցի պապս էր, որն
ինձ ասում էր. «Լա՛ո, դու կտեսնիս Էրգիր»: Հետագայում, երբ գնացի Ալաշկերտ, չհուզվեցի, լաց չեղա, հողը
գրպանս չլցրեցի, չնայած զգացի` ինչ ծանր բան է հայրենիք կորցնելը: Պատճառն այն էր, որ Լաչինում ինձ
բավարարված էի զգացել, հաղթանակած ու բարդույթներից ազատագրված…
– Հայ մարդն այսօր ունի՞ այդ զգացումը, հաղթանակը որքանո՞վ սրբագրեց մեր բարդույթները, զոհի
հոգեբանությունը:
– Ցավոտ հարցեր եք տալիս: Տասը տարի առաջ ես ավարտեցի Շուշիի ազատագրմանը նվիրված իմ
ֆիլմը: Շատ երջանիկ կլինեի, եթե այդ ժամանակ ներկայացնեի նաև Լաչինի ազատագրմանը նվիրված
ֆիլմը, որովհետև այդ երկու իրադարձությունները հաջորդում էին միմյանց ընդամենը ութ օրվա
տարբերությամբ: Բայց 10 տարի հետո միայն հաջողվեց շարունակել աշխատանքը, Տիգրան Մանասյանի
շնորհիվ, տաղանդավոր մի հայ երիտասարդի, որը 27 տարեկանում դասավանդում է Մոսկվայի պետական
համալսարանում: Լաչինի ազատագրմանը նվիրված «Միացում» ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցավ 2013–ի
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մարտի 23–ին: Այն բազմիցս ցուցադրվել է
արտերկրում, Երևանում` ընդամենը մեկ անգամ:
Սա էլ գուցե Ձեր հարցի պատասխանն է: Բայց ես
անուղղելի լավատես եմ և հավատում եմ, որ ունենք
լավ երիտասարդներ, որոնց այս ֆիլմերն ասելիք
ունեն, այլապես կդադարեցնեի այս աշխատանքն ու
ուրիշ գործով կզբաղվեի:
– Ձեր հայտնի «Խոնարհ հերոսներ» ծրագրի
շրջանակներում ուղիղ 30 ֆիլմ եք ստեղծել: Ինչպե՞ս
ծնվեց ֆիլմաշարի գաղափարը և ո՞րն էր առաջին
ֆիլմը:

Պատերազմը հարցեր
լուծելու ամենաանգրագետ
եղանակն է, բայց քանի որ
ունենք հարևաններ, որոնք
հարյուրավոր տարիներ
մեզ դիտում են որպես
կերակուրի, ստիպված ենք
պաշտպանվել: Արցախյան
պատերազմն ուղղեց
Ցեղասպանությունից
կոտրված մեր
ողնաշարը, դա նաև ոգու
ապստամբություն էր:

– 1998 թվականից ցեցն ընկել էր մեջս: Մտածում էի`
պահարանում հավաքած հսկայական նյութը պիտի
ծառայի իր նպատակին, այլապես ամեն ինչ կկորչի:
Ծրագիրն իրականացնելու համար համախոհներ էի
փնտրում: Բազմաթիվ «ինտելեկտուալ» մերժումներից
հետո ծրագիրը ներկայացրի այն ժամանակ
ազգային հեռուստաընկերության տնօրեն Տիգրան
Նաղդալյանին:
Եվ սկսեցինք «Խոնարհ հերոսներ» շարքը: Նշեմ, որ
որպես վերնագիր ընտրել եմ Ավետիս Ահարոնյանի
հոդվածի բնաբանը: Առաջին ֆիլմը նվիրված էր իմ
ընկերոջն ու համակուրսեցուն` Մովսես Գորգիսյանին:
Հանդիպեցի Խորեն Աբրահամյանին, զրուցեցինք,
ասացի, որ Մովսեսի մասին ֆիլմ եմ ուզում նկարել`
կարճ, փաստագրական: «Ուզում եմ, որ Դուք
կարդաք»,– ասացի: «Միայն ես եմ կարդալու»,–
եղավ Խորեն Բաբկենիչի պատասխանը: Քսան օր
հետո եկավ ձայնագրության, մեկ դուբլով կարդաց
ամբողջը: Եվ այսպես «Մովսես Գորգիսյան»–ով
սկսվեց «Խոնարհ հերոսներ» շարքը:
2000–2004 թվականների ընթացքում այս ֆիլմաշարի
շրջանակներում 14 աշխատանք եմ ներկայացրել:
Մի շարք խոչընդոտների ու դժվարությունների
պատճառով դադարեցրի աշխատանքը և վերսկսեցի
միայն 2006–ին, բայց արդեն որպես ազատ
ստեղծագործող: Ինչպես նշեցիք, մինչ օրս 30 ֆիլմ է
ստեղծվել: Դրանց ցուցադրման արտոնությունն այսօր
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պատկանում է «Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերությանը: Միակ հեռուստաընկերությունն է, որտեղ չեն ասում.
«Ապե՛ր, փող տուր, որ ֆիլմերդ ցույց տանք»: «Խոնարհ հերոսներ» շարքի իմ վերջին ֆիլմը նվիրված էր Սմբատ
Թադևոսյանին` հորեղբորս որդուն, որը զոհվեց Լաչինում:
– Հետաքրքիր էր Ձեր «Չկրակված փամփուշտներ» ֆիլմի գաղափարը, որում հերոսներն իրենք իրենց են
մարմնավորում: Ինչպիսի՞ն է ֆիլմի նախապատմությունը:
– Զանգելանի գործողությանը մասնակցում էի Սիսիանի և Կապանի ջոկատների տղաների հետ և
առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեի Սիսիանի գումարտակի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի նկատմամբ:
Իզուր չէ, որ նրան «Երկաթ» մականունն են տվել, բացառիկ քաջ ու ազնիվ մի անձնավորություն, որ անմռունչ
տարավ երիտասարդ ու տաղանդավոր եղբոր կորստի վիշտը: Երբ «Խոնարհ հերոսներ» շարքն արդեն
ընթացքի մեջ էր, Աշոտին ասացի, որ արդեն Աղվանին՝ իր եղբորն անդրադառնալու ժամանակն է: Որոշվեց,
որ այդ ֆիլմը պետք է լինի խաղարկային: Մեկ տարի անց ծնվեց սցենարը: Այդ ընթացքում ուսումնասիրեցի
Աղվան Մինասյանի ստեղծագործությունները, անտիպ բանաստեղծությունները, որոնք հիշեցնում են Դուրյանի
աշխարհը, նույն խորությունն ու հարստությունը: Աղվան Մինասյան` բացառիկ տաղանդավոր մի մարդ, որի
կյանքի թելն ընդհատվեց ընդամենը 22 տարեկանում:
Այս ֆիլմն ինձ համար չափազանց կարևոր էր, այն նկարելիս, ինչպես ասում են, գնացի այն աշխարհ ու հետ
եկա: Սցենարը ներկայացրի «Հայֆիլմ» կինոստուդիա` սպասելով հերթական «ինտելեկտուալ» մերժմանը,
բայց ամեն ինչ այլ կերպ ստացվեց, սցենարը հավանության արժանացավ: «Չկրակված փամփուշտներ» ֆիլմը
նկարահանվեց պետպատվերի շրջանակում և դարձավ «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում նկարահանված վերջին
աշխատանքը: Պրեմիերան տեղի ունեցավ 2006–ին:
– Ձեր «Տղե՛րք, մենք եկանք» ֆիլմը նվիրված է ազատամարտիկ, Պռոշյան համայնքի ղեկավար Հրաչ
Մուրադյանին, որը սպանվեց ամիսներ առաջ:
– Այդ դեպքն ինձ խոցեց չափազանց խորը, քանի որ Հրաչի հետ պատերազմի դաշտում լինելու առիթ
եմ ունեցել: Նա հայ մարդու իրական տեսակն էր: Այս կյանքում ես շատ բան չեմ հասկանում, ինչպես
չեմ հասկանում, որ Հրաչի նման մարդն էլ կարող էր թշնամիներ ունենալ: Ինչի՞ մասին էր այս ֆիլմը.
մտահոգությունների, որոնք տանջում էին նաև Հրաչ Մուրադյանին, ի վերջո, որտե՞ղ սխալվեցինք…
– Դուք ունե՞ք այդ հարցի պատասխանը:
– Կարծում եմ, որ ունեմ: Երբ խեղդվող երեխային գետից հանում ես, նրան դեռ պետք է գրկես, տաք
հագուստ հագցնես, խնամես: Մենք հաղթեցինք պատերազմում, բայց հաղթանակն ավարտին չհասցրինք,
չփայփայեցինք այն, մի տեսակ պասիվացանք: Գուցե չունեինք նաև պետություն կառուցելու հմտությունը:
Անվերահսկելի վիճակ ստեղծվեց, որտեղ տականքը միշտ էլ գլուխ է բարձրացնում: Բայց չեմ կարծում, որ
իրավիճակն անդառնալի է, ես հավատում եմ մեր ազգի բացառիկ ներուժին:
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– Վերադառնալով Ձեր ֆիլմերին, ո՞րը կլինի հաջորդը:
– Իմ հուշերում մի քանի դրվագներ կան, որոնց ուզում եմ անդրադառնալ: Նախ` խոսքը մի ընտանիքի
մասին է, ավելի ճիշտ` կնոջ, որը պատերազմում կորցրեց նախ ամուսնուն, որը հետախուզության պետ էր,
հետո` 17 և 12 տարեկան որդիներին: Նրա երրորդ երեխան հոգեկան խանգարում ստացավ, որովհետև 12
տարեկան եղբայրը սեփական ձեռքերի մեջ էր մահացել: Սա զոհաբերության ընդամենը մեկ օրինակ է: Իսկ
նման օրինակները բազմաթիվ են, և դրանց մասին շատերը գրեթե ոչինչ չգիտեն: Մեկ ընտանիքի օրինակով,
խաղարկային ֆիլմի միջոցով կցանկանայի բացահայտել այն գինը, որ վճարել ենք մեր հաղթանակի ու մոտ 20
տարի պահպանվող խաղաղության դիմաց:
Այս պահին պատերազմից մի քանի դրվագ հիշեցի: Ստեփանակերտի ռմբապաստարանում էինք: Շուշիից
ու Կրկժանից ադրբեջանցիներն անընդհատ կրակում էին: Երկու կամավորներ դուրս եկան ապաստարանից
ու գնացին ջրի: Մի երեխա այդ ընթացքում անընդհատ լաց էր լինում ու ջուր ուզում: Այնքան լաց եղավ, որ
երեխային կրծքով կերակրող մի կին առաջարկեց նրան էլ կերակրել, որպեսզի ինչ–որ կերպ հանգստացնի:
Բայց երեխան հրաժարվեց: Ես մոտեցա, փորձեցի կատակներով հանգստացնել: Այդ ընթացքում տղաները
վերադարձան: Մոմի աղոտ լույսի տակ հանկարծ նկատեցի, որ նրանցից մեկի ոտքը վիրավոր է: Տեսա նաև,
որ նրա ձեռքի դույլի ջուրն արյունոտ է, բայց լռեցի ու ոչինչ չասացի: Ջուրը խմեցին ու սարսափելի ոչինչ տեղի
չունեցավ, բայց եթե արյան մասին իմանային ու չխմեին, ստիպված ինչ–որ մեկն էլի պիտի ջրի գնար: Մեկ դույլ
ջուրը մարդկային կյանք արժեր: Պատերազմում մարդկային զգայարանները բոլորովին այլ կերպ են գործում,
վտանգի անընդհատ ներկայությունը ստիպում է գործել ծայրահեղ զգոնությամբ, դա բոլորովին այլ հոգեվիճակ
է:
Մի դեպք էլ հիշեցի. 2000 թվականին Սիսիանում էի: Նկատեցի, որ մի տղա դեպի ինձ է վազում ու բղավում`
Սամվել հոպա՛ր, Սամվել հոպա՛ր: Նայում եմ, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել, թե որտեղ ենք
հանդիպել: Երբ մոտեցավ, տեսա նրա երկու փշրված ատամներն ու…
Երբ «Գրադը» հարվածում էր, բոլորը ականջները փակում և ուժեղ ձգվում էին, իսկ երեխաներն այնպես էին
սեղմում ատամները, որ դրանք փշրվում էին: Տղան Արցախից էր, ռմբապաստարանում նրան թուղթ էի տվել,
որ նկարեր, ինձ տեսել ու ճանաչել էր:
Ալիսա Գևորգյան
2013
Ֆիլմագրություն
2000 – «Խոնարհ հերոսներ», ֆիլմաշար (Հանրային հեռուստատեսություն, շուրջ 30 փաստագր. ֆիլմ)
2004 – «Տղերք, մենք եկանք», կարճամետրաժ խաղարկային
2006 – «Չկրակված փամփուշտներ», խաղարկային
2008 – «Զորականչ», ֆիլմաշար («Երկիր Մեդիա», 18 ֆիլմ)
2008 – «Տաք արահետներ», խաղարկային
2010 – «Արդարության մարտիկներ», ֆիլմաշար (7 ֆիլմ)
2011 – «Հավերժական կտակ», խաղարկային
2013 – «Միացում», վավերագրական (սցեն. հեղինակ, ռեժիսոր)
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Արմեն Խաչատրյանը ծնվել է 1961 թ. Երևանում: 1984 թ.
ավարտել է Մոսկվայի համամիութենական կինոինստիտուտը
(ՎԳԻԿ): Աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում, հետագայում՝
վավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիայում: Մասնակցել է
40–ից ավելի ֆիլմերի ստեղծմանը: Մասնագիտությամբ լինելով
կինովավերագրող` որպես ռեժիսոր, օպերատոր և սցենարիստ
նկարահանել է բազմաթիվ հեղինակային ֆիլմեր: Բազմաթիվ
միջազգային կինոփառատոների մասնակից և դափնեկիր է: Նրա
ֆիլմերը ստացել են գլխավոր մրցանակներ Յալթայի, Սմոլենսկի,
Երևանի առաջին «Ոսկե ծիրան», Լիսաբոնի միգազգային
կինոփառատոներում:
Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության վարչության և
Հայաստանի կինոակադեմիայի անդամ է:
2000 թվականից դասավանդում է Երևանի թատրոնի և կինոյի
պետական ինստիտուտում՝ ղեկավարելով ստեղծագործական
արվեստանոցներ: Ունի պրոֆեսորի կոչում:

Ոմանք փորձում են գեղեցկացնել
պատերազմը, բայց հավատացեք,
այն ամենևին գեղեցիկ չէ

ԱՐՄԵՆ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ռեժիսոր

– Պարո΄ն Խաչատրյան, սկսենք Ձեր վերջին ֆիլմից:
– Վերջին ֆիլմն «Իմ սահմանն» է, որը նկարահանել
եմ 2012–ին: Այն Տավուշի մարզի սահմանամերձ
գոտում ապրող մարդկանց մասին է, որոնք
չավարտված պատերազմի ամենօրյա մաքառումների
մեջ են, մեր այսօրվա ամենացավոտ թեմայի`
դատարկվող սահմանամերձ գյուղերի մասին
է: 90 հազար դրամով այդ սահմանը պահող
պայմանագրային զինծառայողի ու աղետալի
պայմաններում ապրող, բայց տոկունությունը
չկորցնող մեր հայրենակիցների մասին է:
– Այդ տոկունությունն անսպա՞ռ է:
Ինքներդ նշեցիք, որ սահմանամերձ գյուղերը,
այնումենայնիվ, դատարկվում են:
– Ես լավատես մարդ եմ, բայց երբ 84–ամյա տատիկն
ասում է, որ վերջին տասը տարվա ընթացքում
15 թոռներից ոչ մեկին չի տեսել, կորցնում եմ
լավատեսությունս: Չինարիում, Այգեպարում
ապրող գյուղացին ընդամենը մի կտոր հող ունի,
որն էլ ամենօրյա կրակոցների տակ չի կարող
մշակել, աշխատանք չկա: Ֆիլմի պայմանագրային
զինծառայող հերոսն ասում է` եթե ավելի լավ
աշխատանք գտնեմ, կգնամ: Տավուշի մարզի
սահմանամերձ գյուղերում սա է իրականությունը, ինչը
փորձել եմ ներկայացնել իմ մեկ ժամանոց ֆիլմում:
– Ռեժիսորի համար ամենահիշարժանը, երևի,
առաջին ֆիլմն է: Ո՞րն էր Ձեր առաջին ֆիլմը:
– Իմ առաջին լուրջ ֆիլմը Մարգարետ Թետչերի
մասին էր: «Ընդամենը չորս ժամ». այդպես էր կոչվում
ֆիլմը: 88–ի երկրաշարժի օրերին հենց այդքան
ժամանակով Թետչերն այցելեց Հայաստան: Նա
իսկապես «Երկաթե լեդի» էր, հզոր անձնավորություն:
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման մարդիկ
մեծ հակասությունների ամբողջություն են:
Դրանով էր պայմանավորված այն ոչ միանշանակ
վերաբերմունքը, որ դրսևորեցին անգլիացիները
Թետչերի մահվան օրերին:
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Վավերագրական
կինոն ես ոչնչի հետ չեմ
փոխի, մենք յուրօրինակ
պատմաբաններ ենք: Եթե
հարյուր տարի հետո
մարդիկ մեր ֆիլմերը
դիտեն, հստակ
պատկերացում
կկազմեն այսօրվա
իրականության մասին:
Իսկ իրական արվեստը
ոչ միայն ներկայացնում
է իրականությունը, այլև
իմաստավորում է այն:

Իմ առաջին ֆիլմը կարող եմ համարել նաև դեռ ուսանողական տարիներին նկարահանած
«Ճանապարհորդություն դեպի Վալաամ կղզի» ֆիլմը, որը ռուսական խոշոր հոգևոր կենտրոններից մեկի
մասին է: Այս ֆիլմի նկարահանման ժամանակ ես առաջին անգամ զգացի «սովետական ցենզուրա» ասվածի
ուժը:
– Փաստորեն, լավ ժամանակներում սկսեցիք Ձեր բուն գործունեությունը, երբ այդ
սահմանափակումներն այլևս չկային:
– Ինչ–որ առումով` այո, ինչ–որ առումով` ոչ: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո կինոյի համար ծանր
ժամանակներ սկսվեցին: Երկար ժամանակ ֆիլմեր չէին ստեղծվում:
– Բայց այդ ժամանակ էր, որ մեկնեցիք Արցախ ու դարձաք արցախյան պատերազմի
վավերագրողներից մեկը:
– Դա տարեգրություն էր, որի փոխանցումը մեր պարտքն էր: «Հայկ» կինոստուդիայի օպերատորներից
շատերը մեկնեցին Արցախ: Շուշիում անգամ մեզ տուն էին տրամադրել, հերթով գնում էինք, նկարահանումներ
կատարում: Արցախում ստեղծված իմ առաջին ֆիլմը կոչվում էր «Արցախի վարպետները»: Դեռ 88–ին
ռեժիսոր Արա Մնացականյանի հետ գնացի Արցախ: Անգամ Ֆիզուլի հասանք: Հետո էինք մտածում, թե
ինչ մեծ արկածախնդրություն էր դա, բայց եթե նման բաների մասին երկար մտածես, չես կարող գնալ ու
պատերազմ նկարել: Պատերազմի օրերին հսկայական նյութ է նկարվել: Մենք անգամ չէինք մտածում, որ
դրանք ֆիլմ են դառնալու: Միակ մտահոգությունն այն էր, որ ամեն ինչ ժապավենին հանձնենք: Հասկանում
էինք, որ իրավունք չունենք որևէ բան բաց թողնելու: Նկարահանված նյութերի մի մասը ֆիլմերի է վերածվել,
մնացածը պահպանվում է: Շատ տեսարաններ այսօր էլ դաջված են հիշողությանս մեջ: Հիշում եմ Շուշին`
ազատագրումից մեկ շաբաթ անց: Ամենացավոտ հիշողությունները կապված են Շահումյանի, Գետաշենի
հանձնման հետ: Պարտված լինելու ցավն ամենասարսափելին էր: Ոմանք փորձում են գեղեցկացնել
պատերազմը, բայց հավատացեք, այն ամենևին գեղեցիկ չէ: Տավուշում այսօր էլ պատերազմը շարունակվում
է, իսկ մեր վերաբերմունքն այսօր շարունակվող պատերազմին այնքան էլ լուրջ չէ:
– Այսօր ցանկություն ունե՞ք վերադառնալու պատերազմի թեմային:
– Դա չափազանց մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև պահանջում է ինչ–որ արժեքների
վերաիմաստավորում: Պատերազմը կռիվ–կռիվը չէ: Հայրենական պատերազմին նվիրված լավագույն
ֆիլմերում այդ կռիվ–կռիվ ասվածը չկա: Պատերազմը պետք է ցույց տալ մարդկանց միջոցով, նաև մեր
օրերում ապրող ու մաքառող մարդկանց միջոցով:
– Այդ դեպքում համշենահայերի մասին պատմող «Մենք կանք» ֆիլմը գուցե նո՞ւյնպես պատերազմի
մասին է:
– Իհարկե: Չէ՞ որ նրանք ամեն օր կռիվ են տալիս իրենց տեսակը պահպանելու համար: Խոսքը միայն
համշենահայերի մասին չէ: 2010–ին նկարահանումներ են կատարվել նաև Վանում, Մուշում, Դերսիմում:
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Ֆիլմը Թուրքիայի տիրապետության տակ գտնվող մեր պատմական հողերի վրա ծպտյալ ապրող հայերի
մասին է, մարդկանց, ովքեր Ցեղասպանությունից հետո բռնի մահմեդականացվել են կամ էլ արդեն 100
տարի իրենց պապենական հողերում ապրում են որպես թուրք կամ քուրդ: Այս ֆիլմում հաջողվեց խախտել
նրանց լռությունը, ցույց տալ «ժողովրդավարական» Թուրքիայի իրական դեմքը: Համշենահայերի մեծ մասը չի
կորցրել իր ինքնությունը: Թեկուզև մահմեդականացված` ուզում են հայ համարվել: Նրանք կառչած են իրենց
հողին, ավանդույթներին: Շատերը երազում են իրենց երեխաներին հայաստանցիների հետ ամուսնացնել: Իսկ
միջավայրը չափազանց վտանգավոր է ու թշնամական: Բայց ինձ ցնցում է հայաստանցիների վերաբերմունքը
նրանց նկատմամբ: Շատերը բաժանարար գիծ են դնում` նրանք ու մենք: Եթե այդ նույն մարդիկ երկու օր
ապրեն այնտեղ, որտեղ հետևիցդ «գյավուր» են գոռում, և եթե իմանան, որ հայ ես կամ քրիստոնյա, տեղում
վիզդ կկտրեն, այլևս այդպես չեն խոսի: Այդ մարդիկ մեր հողն են պահել, եկեղեցիները, հիշողությունը,
անցյալը, ինչ որ հնարավոր էր պահել այդ միջավայրում, պահել են:
– Թուրքիայում ապրող ծպտյալ հայերի թեմային այսօր հաճախ են անդրադառնում:
– Այո, կան աշխատանքներ, բայց դրանք ավելի շուտ միջակ հեռուստահաղորդումներ են, ոչ թե ֆիլմեր:
Հայացքով դեպի անցյալը շրջված հաղորդումներ, որտեղ չկա ժամանակ, չկա ներկա և ապագա, կրկնվող
տեքստեր` կրկնվող պատկերների ֆոնին: Պետք է հասկանալ այսօրվա խնդիրները, ինչի մասին մենք գրեթե
պատկերացում չունենք: Իմ ֆիլմն այս խնդիրների մասին է, բայց այն այստեղ լուրջ արձագանք չգտավ,
փոխարենը հրավերներ ունի տասնյակ երկրներից:
– Ձեր «Երկաթե դարպասներ» ֆիլմը ևս մեծ արձագանք գտավ դրսում:
– Դրսում` այո: Շուրջ 40 երկրներում է ցուցադրվել: Հայաստանում քչերն են դիտել ֆիլմը, քանի որ նման
ֆիլմեր հեռուստաընկերությունները գրեթե չեն ցուցադրում: Դա էլ մի ուրիշ ցավ է: Ֆիլմում մեր իրականության
ախտերից մեկն է` անտեսված արվեստագետի թեման: Ֆիլմի հերոսը` Ապրեսիկ Ալոյանը, կարող էր լինել մեր
ժամանակների ամենահայտնի նկարիչներից մեկը, բայց իր կտավները ստիպված է փոխել հավի կերի հետ:
Հասարակության անտարբեր հայացքից հեռու, քաղաքի ծայրամասերից մեկում գտնվող խղճուկ կացարանում
նա սպառում է իրեն բաժին հասած օրերը: Ընկերների շրջանակը տարիների ընթացքում նեղացել է, մնացածն
էլ հյուր են գալիս միայն տարեդարձին: Կյանքի անբաժան ուղեկիցները շներն են ու կատուները: «Կյանքս
եկավ անցավ, բան չհասկացա էս կյանքից»,– սա միակ դժգոհությունն է, որ բարձրաձայնում է Ապրեսիկն այս
սակավախոս ֆիլմում: Ճշմարիտ արվեստն այսօր մեր երկրում պահանջարկ չունի: Այդ պահանջարկը վայելում
են հիմար սերիալները, որոնք բթացնում են զգացմունքները:
– Մասնագետներն ասում են, որ անկախության տարիների հայ կինոյի ամենամեծ նվաճումը,
այնուամենայնիվ, վավերագրական կինոն է:
– Համաձայն եմ: Վավերագրական կինոն ես ոչնչի հետ չեմ փոխի, մենք յուրօրինակ պատմաբաններ ենք: Եթե
հարյուր տարի հետո մարդիկ մեր ֆիլմերը դիտեն, հստակ պատկերացում կկազմեն այսօրվա իրականության
մասին: Իսկ իրական արվեստը ոչ միայն ներկայացնում է իրականությունը, այլև իմաստավորում է այն: Հայ
կինոյի առանցքային խնդիրն այն է, որ գոյություն չունի կինոքննադատություն ասվածը: Ո΄չ լավն են գրում,
ո΄չ վատը: Առողջ կինոքննադատությունն է ստեղծում լավ կինոն: Ռեժիսորը տասը տարին մեկ խաղարկային
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ֆիլմ է նկարում, այսպիսի պայմաններում որակ չի կարող լինել: Լավ արվեստագետներին չեն աջակցում,
փոխարենը հիմար նախագծերի համար հսկայական գումարներ են փոշիացնում: Սերիալներ են ծնվում,
որպեսզի բթացնեն մարդկանց ուղեղները:
Ալիսա Գևորգյան
2013
Ֆիլմագրություն
Օպերատոր, Խաղարկային
1989 – «Սպիտակ գիշեր կույր սուրհանդակի
համար»
1991 – «Ամռան սկիզբը» («Սլաքավարուհին»)
2002 – «Սուսերով պարը»
2002 – «Սուրբ ծնունդ»
2006 – «Արահետ»

1996 – «Ջերմուկն այսօր»
1997 – «Շախմատի օլիմպիադա–32»
1999 – «Համահայկական խաղեր»
2001 – «Սուրբ լեռան հովտում»
2001 – «Քանի դեռ կամ»
2003 – «Աստղերի լռությունը»
2005 – Երազողները կամ Yesterday
2005 – Մեր Ջոնը

Վավերագրական

Սցենարիստ և ռեժիսոր

1984 – «Դպրոցը քայլում է դեպի կյանք»
1985 – «Ձմեռային օրվա գույները»
1987 – «Առատություն»
1987 – «Ըմբշամարտիկը»
1987 – «Ճամփաբաժան»
1988 – «Ակսել Բակունց»
1988 – «Արցախի վարպետները»
1988 – «Բագատել»
1988 – «Երվանդ Սեթյան»
1989 – «Արթնացած զանգ»
1990 – «Սպանվողն է մեղավոր»
1990 – «Տեսիլք»
1990 – «Ֆրանց Վերֆել»
1992 – «Արցախյան օրագիր»
1992 – «Ընտրություն»
1992 – «Ձայն բարբառո հանապատի» (Բոգդան
Գեմբարսկի)
1993 – «Զանգեզուրի ճանապարհները»
1993 – «Ուղերձ որդուս»
1995 – «Թատրոն «Մետրո»
1996 – «Գյումրի–ռեվյու»

2000 – «Սև լուսին»
2002 – «Արմինեի դպրոցական շարադրությունը»
2002 – «Հեքիաթ թևավոր ձիու մասին»
2006 – «Հույս, հավատ, սեր»
2007 – «Գրիգոր Գուրզադյան»
Սցենարիստ, ռեժիսոր, օպերատոր
1990 – «Միայն 4 ժամ. Մարգարետ Թետչեր»
1994 – «Հայաստանի Հանրապետություն»
1998 – «Թափառում մենության մեջ»
2004 – «Ձկների համաստեղության ներքո»
2009 – «Ես ապրում եմ»
2010 – «Երկաթե դարպասներ»
2012 – «Մենք կանք»
2012 – «Իմ սահմանը»
2013 – «Հաղպատ, Սանահին, Արդվի»
2014 – «Վերադարձ կամ Մենք կանք 2»
2014 – «Երազանքների պատը»
2016 – «Զրոյից նոր կյանք»
2016 – «Վերջին ցանկություն»
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Ռոմիկ Խաչատրյանը ծնվել է 1962 թ. Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղում:
1977 թ. ընդունվել է Երևանի կինոտեխնիկում, միաժամանակ աշխատել է
«Նաիրի» կինոթատրոնում որպես կինոմեխանիկ: 1981 թ. անցել է
աշխատանքի Հայկական հեռուստատեսությունում որպես կինոմեխանիկ:
1981–1983 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում, վերադառնալուց հետո
նորից աշխատանքի է անցել` որպես օպերատորի ասիստենտ, այնուհետև`
որպես օպերատոր: Մասնակցել է մի շարք հեռուստահաղորդումների և
հեռուստաներկայացումների նկարահանումներին: 1996–1998 թթ.
հանդիսացել է «Երեկ և այսօր», «Երևանի փողոցներ» և այլ
հաղորդումների հեղինակն ու օպերատորը:
1993–2005 թթ. աշխատել է ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում
որպես «Զինուժ» հաղորդման օպերատոր: Մասնակցել է առաջին
գծի նկարահանումներին, լուսաբանել Արցախի մարտական
գործողությունները, մասնավորապես Մարտունու, Հորադիզի, Քելբաջարի
տարածքներում (1992–1994 թթ.): Մայորի զինվորական կոչում ունի:
1981–ից մինչ օրս աշխատում է Հանրային հեռուստաընկերությունում`
որպես Առաջին լրատվական ծրագրի օպերատոր («Լրաբեր», «Հայլուր»):
Պարգևատրվել է ՊՆ Անբասիր ծառայության մեդալով, ՊՆ պատվոգրով:
Արժանացել է ՀՀ վարչապետի անվանական պարգևի, շնորհակալագրի:

Այդ տարիներին անհարմար էիր
զգում հենց այնպես քայլել փողոցում,
երբ տղաները կռվում էին Արցախում

ՌՈՄԻԿ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Օպերատոր

– Առաջին անգամ Արցախ մեկնեցի 1992 թվականին գործընկերոջս՝ օպերատոր Տիգրան Գևորգյանի
առաջարկությամբ։ Նա ավելի վաղ էր մեկնել աշխատելու Ստեփանակերտում ստեղծված մամուլի
ծառայությունում, հետո ինձ կանչեց։ Տիգրանի և Էդիկ Բաղդասարյանի հետ եղել եմ գրեթե բոլոր թեժ
կետերում։ Խումբ–խումբ էինք աշխատում այն ժամանակ, մենք մի խմբի մեջ էինք։
Այդ տարիներին մթնոլորտը Երևանում այնպիսին էր, որ անհարմար էիր զգում հենց այնպես քայլել փողոցում,
երբ տղաները կռվում էին Արցախում։ Ու ինձ թեթևացած զգացի, երբ մեկնեցի Արցախ։ Չեմ կարող ասել, թե
մեծ հայրենասեր եմ եղել, բայց երբ առաջին անգամ գնացի Արցախ, հասկացա, որ ոտքս սուրբ հողի վրա եմ
դրել։
– Ե՞րբ առաջին անգամ բախվեցիք պատերազմի իրական դեմքին։
– Հորադիզում մի ադրբեջանցու տուն էինք մտել։ Նայում ես՝ տուն է էլի, մարդն ապրել է, ստեղծել, հիմա չկա,
ամեն ինչ թողել, ընտանիքով հեռացել է։ Գետնին ալբոմ է՝ զինվորական համազգեստով մարդկանց նկարներ,
սեղանին՝ բաժակներ, որոնք խորհրդային տարիներին կային բոլոր ընտանիքներում։ Մանկությունս աչքիս
առաջ եկավ, մենք էլ ունեինք այդ բաժակներից։ Հիշեցի՝ ինչպես մայրս դրանք տուն բերեց ու թղթերից մեկ առ
մեկ հանեց… Չգիտեմ, գուցե հենց դա էր պատերազմի հետ իմ առաջին բախումը։
Ինձ մոլի հավատացյալ չեմ համարում, բայց այն տարիներին աղոթում էի, ու ոչ միայն մեր զինվորների
համար, նաև՝ նրանց։ Մտածում էի՝ երիտասարդ են, նրանց էլ է մայր ծնել, ո՛չ մեր մեկը թող զոհվի, ո՛չ էլ նրանց
12–ը։ Մարդկային մի կյանք է, ապրենք բոլորս։ Այսպիսի ապրումներ ունենում էի, բայց անկեղծ պետք է նշեմ,
որ 2016–ի ապրիլյան դեպքերն իմ մեջ ավելի շատ բան փոխեցին ու ավելի խոր զգացումներ առաջացրին, քան
այն տարիները։ Պատճառը գուցե ավելի հասուն տարիքս է։ Ապրիլյան դեպքերից հետո ուզում էի խոնարհվել
մեր տղաների առաջ, պարզապես համբուրել նրանց ոտքերը։ Բոլորին մեկ առ մեկ ուզում էի նկարել, մի բան
ասել, մի քանի գիշեր էլ գնացի հետները դիրքերում մնացի։ Այդ ի՜նչ ոգի էր, ի՜նչ ուժ էր նրանց մեջ. ես ապշած
ու հիացած էի։
– Մի՞թե 90–ականներին նույնը չէր։
– Մի քիչ ուրիշ էր։ Պատահական մարդիկ էլ կային, որոնք չգիտես ինչու էին հասել Արցախ։ Բայց, իհարկե,
մեր իրական ֆիդայի տղաներն առանձնանում էին։ Տխուր օրինաչափություն կա. իրական հերոսներն ավելի
հաճախ լուռ են, չափազանց զուսպ։ Ոմանց մասին շատերը նույնիսկ չեն էլ լսել։ Իջևանից աֆղանական
պատերազմն անցած մի տղա կար՝ Ռեմիկ Մարդանյան։ Մի քիչ գիժ էր, չէ, լավ էլ գիժ էր՝ բառի լավ իմաստով։
Ռեմիկը գնահատում ու մեծարում էր շարքային զինվորներին, սիրում էր նրանց հետ շփվել, զրուցել։ Շատերը
նրան չէին սիրում, որովհետև ճակատներին ասում էր ճշմարտությունը։ Իրական հերոս էր նա, որի մասին
այսօր շատ չեն խոսում։
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– Պատերազմի չգնահատված հերոսների
ցավոտ խնդիրը մեզ անընդհատ հետապնդում է։
Նրանցից շատերի հոգում այսօր վիրավորանք ու
դառնություն կա։
– Սա հավանաբար բոլորիս խնդիրն է։
Կրկնում եմ՝ շատ հերոս տղաներ իրականում
չափազանց համեստ են, չեն սիրում կուրծք ծեծել,
թմբկահարել, թե ես ա՛յս եմ արել, ա՛յն եմ արել։
Բայց մենք պարտավոր ենք գտնել և ուշադրության
արժանացնել հենց նմաններին։ Հասարակությունն
իր անտարբերությամբ խոցում է այս մարդկանց։
Զոհվածի ծնողը՝ իր վշտի մեջ միայնակ մնացած,
ևս ուշադրության կարիք ունի։ Տեսնում ես, թե
ինչ է կատարվում շուրջդ. ով իրեն կարողանում է
ներկայացնել և լավ քծնել, ինչ–որ բանի հասնում
է։ Շոուների դար է։ Մարդկային վատ որակներ
ունեցողները միշտ էլ իրենց ավելի լավ են զգում,
որովհետև արևի տակ միշտ էլ կարողանում են իրենց
տեղը գտնել։
Տխուր օրինաչափություն
կա. իրական հերոսներն
ավելի հաճախ լուռ են,
չափազանց զուսպ։ Ոմանց
մասին շատերը նույնիսկ
չեն էլ լսել։

– Կարծեմ արցախյան նկարահանումների հիման
վրա Էդիկ Բաղդասարյանի հետ մի քանի ֆիլմ եք
ստեղծել, այդ թվում և Մոնթե Մելքոնյանի մասին։
– Հա, Էդիկն իսկական ղարաբաղցի է դարձել։
Վերջին դեպքերի ժամանակ էլ նա անընդհատ
Արցախում էր: Հարցնում եմ՝ Էդի՛կ, էլ ի՞նչ կարող ենք
նկարել, անընդհատ միայն Թալիշն ենք նկարում։
Էդիկը խորհուրդ տվեց գնալ Աղդամ ու նկարել մի
քանի հովիվների, որոնք շունչ են տալիս այդ ամայի
տարածքին։ Էդիկն այդպիսին է՝ շաբլոնից հեռու,
նա տեսնում է այն, ինչ ուրիշները չեն նկատում։ Ես
ինքս էլ այդ աշխատաոճն եմ նախընտրում։ Նկարել
առաջնագիծը ամենևին էլ չի ենթադրում նկարել
միայն զինվորներին։ Սահմանային գյուղում ապրող
ծծկեր երեխան իր գոյությամբ ևս առաջնագիծ է
պահում։ Ինձ նույնպես գրավում է այն, ինչ կադրից
դուրս է մնում։
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Նկարել ենք ֆիլմ նաև նվիրված Համլետ Քոչարյանին,
որի մասին, ի դեպ, խորհրդային տարիներին
անեկդոտ դարձած պատմություն կար։ Պատմում
էին, որ Մոսկվայի «Ռոսիա» հյուրանոցում գորգերը
հավաքում են, որպեսզի մաքրման հանձնեն։ Մի
հայ, գորգերի կողքին կանգնած, ծխում է։ Ուզբեկը
մոտենում է նրան ու հարցնում՝ վաճառո՞ւմ եք։ Հայն
էլ թե՝ այո՛։ Ուզբեկը վճարում է, գորգը դնում ուսին ու
հեռանում։ Այդ հայն իրականում Համլետ Քոչարյանն
է եղել, որ մասնակցում էր Արցախյան պատերազմին։
Հրաշալի կռվող էր, իսկական հերոս։ Նա էլ խենթ էր,
ինչպես պատերազմի շատ հերոսներ։
– Ի՞նչ կասեք ժամանակակից օպերատորական
դպրոցի մասին։
– Տխուր է: Հատկապես հեռուստատեսությունն
այսօր հայտնվել է պատահական մարդկանց
ձեռքերում, մինչդեռ սա մի ոլորտ է, որն իր խիստ
յուրահատուկ կանոններն ունի։ Դու պետք է ապրես
այդ մթնոլորտում, տարիներ շարունակ սովորես։
«Տելեվիզիոնշչիկ» ասվածը չգրված օրենք է, բայց
հեռուստատեսությունն այսօր դարձել է միայն բիզնես,
ուրիշ ոչինչ։ Խորհրդային տարիներին Մոսկվան
մեզ ուղարկում էր օգտագործված տեխնիկան,
որով հրաշալի արդյունքի էինք հասնում։ Այսօր
տեխնիկական հնարավորություններն ավելի շատ են,
բայց արդյունք չկա։ Բիզնեսը համը հանում է։
Ալիսա Գևորգյան
2016
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Նկարել առաջնագիծը
ամենևին էլ չի
ենթադրում նկարել
միայն զինվորներին։
Սահմանային գյուղում
ապրող ծծկեր երեխան իր
գոյությամբ ևս առաջնագիծ
է պահում։ Ինձ նույնպես
գրավում է այն, ինչ կադրից
դուրս է մնում։

Ֆիլմագրություն

Ինձ մոլի հավատացյալ
չեմ համարում, բայց այն
տարիներին աղոթում էի, ու
ոչ միայն մեր զինվորների
համար, նաև՝ նրանց։
Մտածում էի՝ երիտասարդ
են, նրանց էլ է մայր ծնել, ո՛չ
մեր մեկը թող զոհվի, ո՛չ էլ
նրանց 12–ը։ Մարդկային մի
կյանք է, ապրենք բոլորս։

1996 – «Համլետ Քոչարյան»
1998 – «Մենախոսություն. Գարեգին Նժդեհ»
1998 – «Մոնթե»
1998 – «Տարեգրություն 98»
2000 – «Գեներալ լեյտենանտ Անատոլի Զինևիչը»
2000 – «Տարեգրություն»
2001 – «Առաջին գիծ»
2001 – «Շուշի»
2003 – «Շառլ Ազնավուր 80»
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Արտավազդ Խաչատուրյանը ծնվել է 1963 թ. Կիրովաբադում
(Պատմական Հայաստանի Ուտիք նահանգի Գանձակ քաղաքը, որ
գտնվում է Ադրբեջանի կազմում, ներկայումս՝ Գյանջա):
1966 թ. ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան:
1978–1980 թթ. սովորել է Յուլիուս Ֆուչիկի անվան ժուռնալիստների
դպրոցում,
1989–1991 թթ. սովորել է Մոսկվայի կինոյի ինստիտուտում:
1981 թվականից աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում:
2004 թվականից Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության
անդամ է:

Հայն այս պատերազմը չի կարող
գնահատել դիտորդի հայացքով:
Այնտեղ դու ո՛չ օպերատոր ես,
ո՛չ լրագրող, դու կա՛մ հայ ես,
կա՛մ հայ չես
ԱՐՏԱՎԱԶԴ
ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
Օպերատոր

– Ինչպիսի՞ն էր 88–ի շարժումը կինոօպերատոր
Արտո Խաչատուրյանի աչքերով:
– 88–ի շարժումն ինձ համար հետաքրքիր էր նախ
որպես հայ տղամարդու ու քաղաքացու համար:
Ծանոթ լինելով այդ շարժման ակունքներում
կանգնած գործիչներին՝ տեսնում էի այդ շարժման
տրամաբանական շարունակությունը: Նրանք
բավականին գրագետ էին ու հեռատես՝ հասկանալու
համար, որ հողը երբեք նվեր չի տրվում, այն
կա΄մ գնում ես, կա΄մ էլ գրավում: Պատերազմն
անխուսափելի էր: Ես ինքնաբերաբար ներգրավվեցի
այդ ամենի մեջ ու ջոկատներից մեկի կազմում
մեկնեցի Արցախ:
93–ի ամենադաժան ժամանակաշրջանում Արցախի
մասին գեղարվեստական ֆիլմ նկարելու առաջարկ
ստացա: Մի տեսակ տարօրինակ էր պատերազմի
դաշտում գեղարվեստական ֆիլմ նկարելը, բայց
այն նկարվեց: Ավելի ուշ Վրեժ Պետրոսյանի
հետ աշխատում էի «Անավարտ դասամիջոց»
վավերագրական ֆիլմի վրա: Այն պատմում էր
պատանիների ջոկատի մասին, որի կազմում 12–15
տարեկան երեխաներ էին, հավաքվել էին տարբեր
վայրերից՝ Արցախից, Երևանից, Գորիսից: Կատարյալ
ազնվությամբ օժտված երեխաներ, չնայած ոմանք
և՛ խմում էին, և՛ ծխում: Շատ դեպքերում ավելի
արագաշարժ էին և ճկուն, քան հասուն տղամարդիկ:
Կռվում էին անձնազոհ: Նրանք պարզապես սիրում
էին այդ հողը:

– Հունվարի 28–ին մենք նշեցինք Հայոց բանակի
տարեդարձը: Ինչպիսի՞ն էին այդ բանակի
ձևավորման առաջին տարիները, երբ դեռ
ֆիդայական կռիվներ էին ընթանում Արցախում:
– Շուշիի գրավումն ընդունված է համարել
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...Ունեինք զորավարներ,
որոնք գիտակցում
էին՝ եթե կորցնենք
Արցախը, կթերթենք
մեր պատմության
վերջին էջը: Ցավոք, այդ
զորավարներից շատերը
զոհվեցին:

Արցախյան պատերազմի բեկումնային փուլը, բայց մինչ այդ եղել են մի քանի գործողություններ, որոնք իրենց
նշանակությամբ պակաս կարևոր չէին: Եվ այդ գործողությունները փայլուն կերպով իրականացնում էին
մեր ֆիդայական ջոկատները: Սակայն կային մարդիկ, որոնք հստակ գիտակցում էին կանոնավոր բանակի
անհրաժեշտությունը: Հայոց բանակը ձևավորվում էր պատերազմին զուգահեռ, պատերազմական թոհուբոհի
մեջ:

– Այդ պատերազմի Ձեր՝ որպես արվեստագետի ընկալումը:
– Մենք հայ ենք, մի՛ մոռացեք: Իսկ հայն այս պատերազմը չի կարող գնահատել դիտորդի հայացքով: Այնտեղ
դու ո՛չ օպերատոր ես, ո՛չ լրագրող, դու կա՛մ հայ ես, կա՛մ հայ չես: Ես որպես հայ եմ գնացել Արցախ: Եթե որպես
օպերատոր մասնակցեի Սերբիայի կամ Վիետնամի պատերազմներին, գուցե այլ՝ ավելի չեզոք հայացքով
գնահատեի պատերազմը: Չնայած պետք է նշեմ, որ սկզբում պատերազմն ավելի ռոմանտիկ մի բան է թվում:
Ոչ ոք չի մտածում, որ կարող է զոհվել, առնվազն՝ կարող է վիրավորվել: Դու չես զգում՝ ինչ է պատերազմը,
մինչև կողքիդ ընկերը չի զոհվում:
Հայկական յուրաքանչյուր թիզ հող ինձ համար հայրենիք է: Ինձ համար հայրենիք է նաև Արևմտյան
Հայաստանը, որին նայելով մեղքի զգացում եմ ունենում: Մայրական կողմս արմատներով Արցախից է, իսկ
հայրական կողմս՝ Վանից: Վանի ջարդերի ու ինքնապաշտպանական կռիվների ժամանակ հայրական տատիս
ընտանիքի տասներեք երեխաներից ընդամենը երկուսն են փրկվել: Ցանկացած հայի մեջ ապրում են այս
հիշողությունները, և լավ է, որ ապրում են, չնայած մենք պատմության դասերը լավ չենք սերտում: Եվ մեծ ու
փոքր սխալների պատճառով հազարամյակների պատմություն ունեցող ազգն այսօր մի կերպ գոյատևում է:
Շատ ենք սխալներ թույլ տալիս:

– Մեր մեծ ու փոքր սխալներով, այնուամենայնիվ, կարողացանք միավորվել և հաղթել Արցախյան
պատերազմում:
– Որովհետև ունեինք զորավարներ, որոնք գիտակցում էին՝ եթե կորցնենք Արցախը, կթերթենք մեր
պատմության վերջին էջը: Ցավոք, այդ զորավարներից շատերը զոհվեցին: Գաղափարական տեսանկյունից
չափազանց գնահատում եմ Աշոտ Նավասարդյանի դերակատարությունը: Նա մեծ դեր ունի բանակի
ստեղծման, հետևաբար և Արցախյան պատերազմի հաղթանակի մեջ:

– Ամենատպավորիչ հուշերը, երբ անդրադառնում եք Արցախյան պատերազմի տարիներին:
– Արցախն ինձ համար հիշողություն չէ, այլ ներկա, որովհետև ամսվա մեջ առնվազն մեկ անգամ
այցելում եմ Արցախ, հանդիպում ընկերներիս հետ: Ինձ համար ընդունելի չեն հայաստանցի, արցախցի
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տարանջատումները: Ես ընդունում եմ միայն «հայ»
ասվածը: Կարևոր չէ՝ որտեղից է մարդը, կարևորը
նրա ազնվության աստիճանն է:

– Խոսենք նաև հայ կինոյի այսօրվա վիճակի
ու հեռանկարի մասին: Ինչպիսի՞ն է այսօր
կինոմթնոլորտը Հայաստանում:
– Վատ է, որովհետև ով պետք է զբաղվի կինոյով,
չի զբաղվում: Չնայած ունենք մի շարք անիմաստ
ու անհասկանալի հիմնարկություններ: Ես
անհրաժեշտություն եմ համարում «Կինոյի մասին»
օրենքի ընդունումը, որովհետև, եթե լինի օրենք, կլինի
նաև օրինական դաշտ: Օտարերկրացին ցանկանում
է մեզ հետ աշխատել ու պայմանագիր կնքել, բայց
չի կարող դա անել, որովհետև չկա այդ օրենքը:
Իսկ օրենքը պիտի լինի մեր իրականությունից
բխող: Չի կարելի նույնությամբ ընդօրինակել
Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի կամ ԱՄՆ–ի օրենքները:
Մենք ուրիշ մոլորակ չենք, բայց քաղաքակրթական
այլ ճանապարհ ենք անցել: Օրինակ՝ գեյ
շքերթներ մեզ պետք չեն: Թող ապրեն հանգիստ,
բայց դրոշակներով հրապարակում շքերթներ
կազմակերպելու կարիք չկա:
Ժամանակին հայ կինոն ձևավորվում էր
«Հայֆիլմի» շուրջ, դա ընտանիք էր: Ես ապրել եմ
այդ ընտանիքում: «Հայֆիլմը» վերացնելով՝ մենք
հերթական անգամ վերացրինք մեր պատմությունը,
այս դեպքում՝ հայ կինոյի պատմությունը: Հիմա
էլ ամպագոռգոռ ելույթներ են հնչում՝ մեզ պետք է
«Հայֆիլմը»: Ինչի՞ համար է պետք…
Նույն կերպ այսօր քաղաքում շենքերն են ոչնչացնում:
Ասում են՝ հին է: Հինը պահելու հազար ձև կա:
Քանդողները չկայացած մարդիկ են: Նրանց
կայանալու հնարավորություն է տրվել. եթե չեն կարող
կառուցել լավը, ուրեմն ի՞նչ պիտի անեն, քանդեն
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Ես որպես հայ եմ գնացել
Արցախ: Եթե որպես
օպերատոր մասնակցեի
Սերբիայի կամ Վիետնամի
պատերազմներին, գուցե
այլ՝ ավելի չեզոք հայացքով
գնահատեի պատերազմը:

եղած լավը, որպեսզի չերևա իրենց կառուցած վատը: Մինչև նրանք կայանան, մենք կկորցնենք մեր քաղաքը:
Փոքր տարիքում մեզ սովորեցնում էին, որ Երևանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, բայց այսօր ի՞նչ է մնացել
այդ թանգարանից: Միջավայրն օտար է դառնում, երբ ջնջվում են այդ միջավայրը հարազատ դարձնող
հիշողությունները: Այնպիսի տպավորություն է, որ այս քաղաքը ոչ ոք չի սիրում: Իսկ ընդհանրապես ժպիտն է
պակասում մեր քաղաքում, և ոչ միայն քաղաքում:
Ալիսա Գևորգյան
2016
Ֆիլմագրություն
1991 – «Պատանդներ»
1995 – «Ղարաբաղյան անավարտ օրագիր»
1995 – «Յո երթաս»
1995 – «Կաթողիկոսի ընտրություններ»
1996 – «Տեր, ողորմյա»
1996 – «Արմեն Ջիգարխանյան»
1998 – «10 տարի անց»
1999 – «Թիրախ»
2000 – «Քանի դեռ կամ»
2001 – «Քրիստոնյա Հայաստան»
2005 – «Ադամի որդիները»
2006 – «Անդրեյ»
2007 – «Երեքը և Սնեժինկան»
2008 – «Անառակ որդու վերադարձը»
2009 – «Տանիք»
2011 – «Անպոչ ճգնավորը»
2012 – «Դուռը բաց»
2013 – «DED–005»
2013 – «Ճենապակե կախազարդ»
2015 – «Եվ յոթերորդ օրը»
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Սերգեյ Համբարձումյանը ծնվել է 1963 թ. Ստեփանակերտում:
1980 թ. ընդունվել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի
ռադիոտեխնիկայի ֆակուլտետը, 1985–1988 թթ. աշխատել է
Ստեփանակերտի շինանյութերի կոմբինատում որպես փականագործ–
մոնտաժող: 1988–ից աշխատել է որպես օպերատոր մարզային
հեռուստատեսությունում: Հակամարտության սրվելուց հետո զինված
բախումների նկարահանումներ է արել Լեռնային Ղարաբաղի
բնակավայրերում և հարակից շրջաններում. Տող, Մյուրիշեն,
Սառնաղբյուր, Ամարաս, Նախիջևանիկ, Բերդաձոր, Խոջալու, Հադրութ,
Գետաշեն, Շահումյան և այլն:
Միաժամանակ մասնակցել է մարտական գործողություններին, եղել է
դասակի հրամանատար:
Խոջալուի ռազմագործողությունից հետո (1992 թ. փետրվարի 25–26),
որը հաղթանակով պսակվեց, մարտական ընկերների հետ գնում է
կատարելու նոր առաջադրանքը՝ «մաքրել» Քյաթուկի անտառը, որտեղ
կարող էին պատսպարված լինել ադրբեջանցի զինյալներ:
Այնտեղ էլ փետրվարի 28–ին սպանվում է դարանակալ թշնամու
կրակոցից:

Նրան փնտրեք ողջերի մեջ

ՍԵՐԳԵՅ (ՍԵԳՈ)
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
Օպերատոր, ազատամարտիկ

Երբ Արցախում և Երևանում զրուցում էինք Արցախյան ազատամարտի առաջին տարեգիրների,
մասնավորապես՝ Արցախի հեռուստատեսության հիմնադիրների հետ (Նիկոլայ Դավթյան, Գագիկ Սիմոնյան,
Վարդգես Բաղրյան, Նորեկ Գասպարյան, Վարդգես Ուլուբաբյան և այլք), շարունակ այնպիսի զգացողություն
ունեինք, որ Սերգեյ Համբարձումյանը մեր կողքին է: Անհնարին էր, որ խոսքի մեջ մի քանի անգամ չհիշեին
նրան և նրանց խոսքը չհանգեր նույն մտքին՝ Սեգոն ուրիշ էր, Սեգոն իմ ամենամոտ ընկերն էր: Հասկանում
էինք, որ խոսքը մի չափազանց վառ անձնավորության մասին է, որի մեջ ամեն ինչ չափազանց է եղել՝
չափազանց տաղանդավոր, չափազանց ազնիվ, չափազանց քաջ, չափազանց ընկերասեր… Իր ապրած կարճ
կյանքով նա այնպիսի խոր հետք է թողել, որ շարունակում է իր ներկայությունը ընկերների ու հարազատների
կյանքում: Այդ է պատճառը, որ որոշեցինք ընդգրկել նրան ողջերի շարքում՝ քաղվածքներ բերելով Վարդգես
Բաղրյանի «Սեգո» (Ստեփանակերտ, 2005) գրքից:
Վարդգես Բաղրյան – Ռազմական գործողություններն արդեն ծավալվում էին բուն Ղարաբաղում: Ահա
հենց այդ ժամանակ էլ «Տիգո» խմբի հիմքի վրա ձևավորվեց մի դասակ, որը հետագայում ստացավ
«Մտավորականների դասակ» անունը և ընդգրկվեց 3–րդ վաշտի մեջ: Դասակի կազմում էին Սեգոյի համախոհ
ընկերները՝ համադասարանցիներ, ուսանողական և աշխատանքային ընկերներ, մեծ մասամբ՝ բարձրագույն
կրթությամբ տղաներ: Նրանք համախմբվել էին Սեգոյի շուրջը, քանզի նա ուներ զարմանալի ձգողական ուժ:
Անշուշտ, կային նաև ուրիշ տղաներ, և նրանց համար նույնպես Սեգոն հեղինակություն էր, ու այն հարցը, թե
ով պիտի լինի դասակի մարտական հրամանատարը, բոլորի համար միանշանակ պարզ ու հասկանալի էր,
որովհետև Սեգոն ուներ բոլոր այն հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են իսկական հրամանատար լինելու
համար: Ինչպես Վարդգես Ուլուբաբյանն է միանգամայն իրավացիորեն նշում, նա միշտ էլ լիդեր էր՝ երևի
առանց գիտակցելու դա, որովհետև հաստատ նման նկրտումներ չուներ, շատ համեստ էր: Նա դողում էր ամեն
մի զինվորի համար՝ հանկարծ որևէ բան չպատահի: Եվ պատահական չէ, որ նրա օրոք դասակը ոչ մի զոհ չի
տվել՝ բազմաթիվ մարտերի մասնակցելով հանդերձ:
…Նրա հետ հեշտ ու հետաքրքիր էր աշխատել, քանզի նա ստատիստի դերում չէր հանդես գալիս, այլ
ստեղծագործում էր: Շատ հաճախ ինքն էր նախաձեռնություն ցուցաբերում ու նկարահանում: Օպերատորի
կողքին նրա մեջ նստած էին նաև ռեժիսորն ու ժուռնալիստը, պարզապես՝ արվեստագետը:
…Երբ խոսք է բացվում արցախյան գոյամարտի նահատակների մասին ու ես բերում եմ Սեգոյի օրինակը,
ոմանք ասում են՝ արդյոք չե՞մ ֆետիշացնում, նրա պես տղերք քի՞չ կան: Անտարակույս, լավ տղերք շատ կան,
բայց Սեգոն ուրիշ էր: Ավոն ու Սեգոն: Գոնե ինձ համար…
Գագիկ Սիմոնյան – Նրա աչքերը փայլում էին, և զգացվում էր, թե ինչպես է սպունգի նման ընդունում
ասածներդ: …Սեգոն նման էր պարարտ հողի, սերմը գցիր և անպայման առատ բերք կստանաս: Եվ
որովհետև աչքաբաց էր, ճաշակ ու հոտառություն ուներ, գործն ավելի էր հեշտանում: Ահա ինչու տարօրինակ
կամ զարմանալի չէ, որ ինժեները դարձավ հրաշալի օպերատոր: Անտարակույս, բարձրակարգ օպերատոր
կդառնար, եթե ստիպված չլիներ տեսախցիկին զուգահեռ զենք առնել ձեռքը: Իսկ հետագայում արդեն մեկը
փոխարինել մյուսով: Երբ դեռ ուժեղ կռիվներ չկային, տղերքը հերթով մարտական հերթապահության էին
գնում, որպեսզի աշխատանքը չտուժի, ես օպերատորներին հանձնարարում էի գոնե ընդհանուր պլանով
նկարահանել հակառակորդի դիրքերը: Եվ որքան մեծ էր լինում ուրախությունս, երբ Սեգոն կարողանում
էր «որսալ» նաև խոշոր պլաններ: Մենք մեր նկարահանած կադրերն ուղարկում էինք նաև Երևան,
արտասահման: Երբ երևանցի գործընկերներիս ասում էի, որ այդ կադրերը սկսնակ է նկարահանել, չէին
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հավատում, ասում էին՝ լավ էլի, ձեռագիրը քոնն է: Եվ
ես հպարտանում էի, որ իմ սանը (թող անհամեստ
չհնչի) հասել է որոշակի մակարդակի:
… Ի՞նչ ասեմ, Սեգոն մեզնից մեկն էր, բայց և ուրիշ էր:
Սեգոյի հետ Ղարաբաղի մի մասնիկը կորցրի՝ քաղցր,
անդառնալի: Երբ գալիս եմ Ստեփանակերտ, այցելում
եմ նրա շիրիմին, թվում է՝ սփոփում եմ ինքս ինձ, բայց
դա խաբկանք է, ցավը բթանում է, սպիանում, սակայն
երբեք չի անցնում:

Մենք հազիվ հասցնում
էինք նռնակ ու փամփուշտ
մատակարարել նրան: Նա
կարծես լրիվ կորցրել էր
վախի զգացումը, ամբողջ
հասակով կանգնել էր ու
կրակում էր հակառակորդի
վրա, նռնակներ նետում:
Նա անթիվ–անհամար
փամփուշտ կրակեց, ինչից
ավտոմատի փողը կարմրել
էր: Իսկ նռնակները նետում
էր ուղիղ խրամատի
մեջ, այնքան դիպուկ,
որ օմօնականները
խուճապահար եղան:

Նիկոլայ Դավթյան – Խոսել, պատմել, իսկ առավել
ևս գրել Սեգոյի մասին հեշտ չէ: Ոչ թե նրա համար, որ
չկան հիշարժան դրվագներ՝ կապված նրա կյանքի և
գործի հետ: Սեգոն ստանդարտ տղա չէր, մարդկանց
հետ իր հարաբերություններում հաճախ անսպասելի
էր, օրակարգից դուրս: Որովհետև կյանքի հետ,
մարդկանց հետ իր հարաբերություններում
այլ չափանիշներով էր մոտենում, ծանրության
վեկտորը այլ տեղ էր որոնում: …Երևի դժվար է
ղարաբաղցիների մասին խոսելիս չշեշտել նրանց
հայրենասիրությունը: Սեգոյի պարագայում այդ
հայրենասիրությունը մեզ՝ Հայաստանից եկած
երեք մասնագետներիս կողմից սկզբում ընկալվում
էր չափազանցված, առաջին հայացքից ավելորդ
ընդգծված: Բայց դա սկզբում էր: Հետո մենք
հասկացանք, որ դա ձև չէ, այլ էություն, ապրելակերպ,
մարդու տեսակ:
Նորեկ Գասպարյան – Մի հետաքրքիր դրվագ եկավ,
աներեր կանգնեց դեմս: Տարիներ են անցել, բայց
կարծես երեկ էր. փորձում էին քեզնից խլել մեր եղած–
չեղած հին տեսախցիկը: Ի՞նչ իմանար ռուս զինվորը,
որ Սերգեյ Համբարձումյանից տեսախցիկ խլելը
կյանք խլելու նման է, որ Սերգեյ Համբարձումյանի
համար նկարահանումների հրապարակը ուղղակի
ռազմադաշտ է, երկրի սահման, խրամատ…
…Վերջերս արխիվային նյութերը դիտելիս
պատահաբար հայտնաբերեցի ընդամենը մի քանի
կադր 88–ին նկարահանած մեր հաղորդումից:
Նկարահանել էիր միայնակ, բոլորից, անգամ
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հարազատներից լքված մի կնոջ: Բնակարանը
կիսադատարկ էր, հին սառնարանը երևի տարիներ
շարունակ գտնվում էր պարապուրդում: Սեղանին
հացի մի քանի չոր կտոր էր, բաժակում՝ բորբոսնած
մածուն: Եվ 88–ին, երբ մենք առաջին քայլերն էինք
անում «Հեռուստատեսություն» կոչվող աշխարհում,
դու այդ ամենը նկարահանել էիր պրոֆեսիոնալին
հատուկ վարպետությամբ: Թաքցնելու բան չկա,
այսօր այդպես չեն կարողանում աշխատել 15–20
տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող շատ
օպերատորներ:
Հենց դրա համար էլ կարծես չեմ ուզում հասկանալ
քեզ, որ այնքան հեշտությամբ մի օր հրաժարվեցիր
տեսախցիկից՝ բոլորիս հասկացնելով, որ եկել է զենքի
պաշտամունքի ժամանակը: …Քո գործը մեկ ուրիշը
ռազմադաշտում գուցե կարող էր անել, բայց այստեղ
այդպես էլ ոչ մեկը չկարողացավ անել այն, ինչ կարող
էիր անել դու, միայն ու միայն դու…
Արմեն Դանիելյան – Սաֆոնովյան ռեժիմի օրերն էին:
Ղարմետաքսկոմբինատում ինչ–որ միջադեպ էր եղել:
Երբ գնացինք նկարահանելու, չթողեցին: Սաֆոնովի
զինվորներն ամուր փակեցին մուտքի դուռը: Սերգեյի
հետ բարձրացանք մայթն ի վեր: Նա բարձրացավ իմ
ուսերին ու սկսեց նկարահանել իրադարձությունները.
սաֆոնովյան զինվորները դագանակներով ծեծում
էին մետաքսագործներին: Կոմբինատի մոտ
նկարահանումն ավարտելուց հետո շարժվեցինք
դեպի երկաթուղային կայարան, ուր տեղակայված
էին խորհրդային զորքերը: Խախտելով բոլոր
սահմանները՝ Սերգեյը ընդհուպ մոտեցավ զորքի
տեղակայման վայրին և մոտիկից զինվորների ցոփ
կյանքի մասին պատմող բնութագրական կադրեր
նկարեց: Որքան հիշում եմ, այդ փոքրիկ հաղորդումը
ցուցադրվեց նաև ՀՀ հեռուստատեսությամբ և
ունեցավ արձագանքներ:
Ռուդոլֆ Մարտիրոսյան – 1991 թ. մայիսին ազերի
օմօնականները խորհրդային զորքերի աջակցությամբ
բռնատեղահանեցին Հադրութի շրջանի բազմաթիվ
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…Երբ խոսք է բացվում
արցախյան գոյամարտի
նահատակների մասին
ու ես բերում եմ Սեգոյի
օրինակը, ոմանք ասում են՝
արդյոք չե՞մ ֆետիշացնում,
նրա պես տղերք քի՞չ կան:
Անտարակույս, լավ տղերք
շատ կան, բայց Սեգոն
ուրիշ էր:

հայկական գյուղերի բնակիչներին: ԼՂԻՄ Հեռուստառադիոկոմիտեի ղեկավարության կողմից ես և
Սեգոն հանձնարարություն ստացանք շտապ մեկնել այնտեղ և հաղորդում պատրաստել: Անհրաժեշտ էր
հակահարված տալ պաշտոնական Մոսկվայի և Բաքվի հաղորդագրություններին, որոնք պնդում էին, թե իբր
անձնագրային ռեժիմի ստուգումների ժամանակ հայերն իրենք են կամովին լքել մշտական բնակության վայրը
և խնդրել իրենց տեղափոխել Գորիս ու Ղափան:
…Վաղ առավոտյան, գիշերային հերթափոխը դիրքերից վերադառնալուց հետո, ավտոմատավոր երկու
տեղացիների ուղեկցությամբ շարժվեցինք դեպի բռնատեղահանված գյուղերը: Ինքնաձիգներով զինվեցինք
նաև մենք: …Գյուղում լրիվ ամայություն էր, միայն լսվում էին թափառող և սովալլուկ շների վնգստոցն ու
ոռնոցը: Հանկարծ նկատեցի, թե ինչպես Սեգոն բոլորից շուտ մտավ գյուղ: Այս ի՞նչ ես անում՝ մտածեցի: Չէ՞
որ նա կարող էր հայտնվել թաքնված ազերի նշանառուի թիրախի տակ: Սեգոյի համարձակությանը տեղյակ
էի, բայց սա միանգամայն ուրիշ էր: Նա արհամարհում էր ամեն մի վտանգ: Մեզ ուղեկցողներին խնդրեցի
արագ հետևել և զրահապատնեշ կանգնել նկարահանող օպերատորին, հնարավորություն տալ անվտանգ
աշխատելու: …Նկարահանած նյութերի հարուստ պաշարով վերադարձանք Ստեփանակերտ, հաղորդում
պատրաստեցինք, որն արտացոլեց կատարվածի իրական պատկերը:
Վարդգես Ուլուբաբյան – [Խոջալուի մարտագործողութան մասին]– Մենք հազիվ հասցնում էինք նռնակ ու
փամփուշտ մատակարարել նրան: Նա կարծես լրիվ կորցրել էր վախի զգացումը, ամբողջ հասակով կանգնել
էր ու կրակում էր հակառակորդի վրա, նռնակներ նետում: Նա անթիվ–անհամար փամփուշտ կրակեց,
ինչից ավտոմատի փողը կարմրել էր: Իսկ նռնակները նետում էր ուղիղ խրամատի մեջ, այնքան դիպուկ,
որ օմօնականները խուճապահար եղան: Հանկարծ, նույնիսկ մեզ համար անսպասելի, Սեգոն վազեց դեպի
ազերիների խրամատը և ցատկեց խրամատի մեջ: Դա այնքան համարձակ քայլ էր, որ թշնամին սարսափից
նույնիսկ չհասցրեց կրակել: Քիչ հետո նրանք ձեռքները վեր պարզած դուրս եկան խրամատից՝ սարսափած
աչքերով նայելով Սեգոյին: Դա օդանավակայանի խաչմերուկում էր՝ ամենաբարդ ուղղություններից մեկը: Եթե
մերոնցից որևէ մեկն այդժամ փորձում էր դիպչել նրանց, Սեգոն չէր թողնում, սաստում էր՝ գերի են, անզեն
մարդուն ձեռք տալը վայել չէ տղամարդուն:

121

Սենոր Հասրաթյանը ծնվել է 1963 թ. ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Կարմիր
շուկա ավանում: 1988 թ. ավարտել է Ստեփանակերտի պետական
մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետը:
Նույն թվականին աշխատանքի է անցել ԼՂ հեռուստատեսության
և ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտեում: Լրագրողական
աշխատանքին զուգահեռ՝ 1989–1991 թթ. դասավանդել է
Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում: 1993–ից
ծառայության է անցել ԼՂՀ Պաշտպանության բանակում նախ
որպես ՊԲ զինանձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժնի
լրատվական բաժանմունքի, իսկ 1994–1995 թթ.` ՊԲ լրատվական
ծառայության պետ: Այդ ընթացքում հիմնադրել է ՊԲ «Գոյամարտ»
զինվորական հեռուստածրագիրը: 1995–1999 թթ. զբաղեցրել է
ԼՂՀ հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների վարչության
պետի տեղակալի պաշտոնը` միաժամանակ կատարելով ՀՀ ՊՆ
«Զինուժ» հեռուստածրագրի Արցախի թղթակցական կետի պետի
պարտականությունները: 2001 թ. հունվարին նշանակվել է ՊԲ
լրատվության և քարոզչության բաժնի պետ:
Տասնյակ մենագրությունների, ռազմական թեմաներով տասնյակ
հոդվածների ու տեսաֆիլմերի հեղինակ է:
Պարգևատրվել է ՀՀ «Արիություն» (2002 թ.), «Մայրական
երախտագիտություն» (2003 թ.), ԼՂՀ «Արիության համար» (2004 թ.),
«Անբասիր ծառայության համար» 1–ին աստիճանի (2004 թ.), «Գարեգին
Նժդեհ» (2004 թ.), «Դրաստամատ Կանայան» (2006 թ.), «Անբասիր
ծառայության համար» 2–րդ աստիճանի (2007 թ.),
ՀՀ «Մարտական ծառայություն» (2008 թ.), «Զինվոր Հայրենյաց»
(2011 թ.), «ՀՀ Զինված ուժերի 20 տարի» (2011 թ.), «Հայրենյաց
պաշտպան» (2011 թ.), «Անբասիր ծառայության համար» 3–րդ աստիճանի
(2012 թ.), «Երախտագիտություն» (2013 թ.), «Անբասիր ծառայության
համար» 4–րդ աստիճանի պետական ու գերատեսչական մեդալներով:

Նպատակը հասանելի է,
եթե հավատում ես ինքդ քեզ և քո
ժողովրդի համահավաք զորությանը

ՍԵՆՈՐ
ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ
ՊԲ տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի
բաժնի պետ, գնդապետ

– Պրն. Հասրաթյան, Ձեզ համար պատերազմը
ո՞ր թվականին է սկսվել: Հարցս պատահական չէ,
քանզի 1988–ից առաջ էլ արցախցիները մշտապես
ներքին չհայտարարված պատերազմ են ունեցել:
– Դեռ դպրոցում սովորելու տարիներին՝ 70–
ականներին էր, երբ հայ ժողովրդի պատմության
փոխարեն Ադրբեջանի «պատմություն» էին
մեզ դասավանդում, և ոչ միայն իմ, այլև իմ
հայրենակիցներից շատերի մտքում հարց ծագեց`
ինչո՞ւ… Հետո այդ «ինչու»–ն իմ մեջ ավելի
խորացավ 80–ականներին, երբ արդեն սովորում
էի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում:
Այստեղ մեզ՝ որպես պատմության ապագա
մասնագետի դեռ հրամցնում էին արհեստածին
Ադրբեջանի, ոչ թե իրական Հայաստանի
պատմությունը: Երևի թե հենց այդ տարիներին
էլ շատերիս մեջ արմատավորվեց ներքին
չհայտարարված պատերազմի գաղափարը…
– Կպատմե՞ք Ձեր աշխատանքների մասին
առաջնագծում, ե՞րբ սկսվեցին։
– 1988–ից աշխատում էի Արցախի նորաստեղծ
հեռուստատեսությունում և միաժամանակ դասախոսում
Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական
ինստիտուտում: 1991–ի աշնանը, երբ Շուշիից
իրականացված հրետակոծության հետևանքով
ավերվեց հեռուստատեսության մասնաշենքը և արդեն
հնարավոր չէր շարունակել հեռուստալրագրողի
աշխատանքը, անդամագրվեցի իմ ծննդավայր
Կարմիր շուկայում ձևավորված աշխարհազորային
ջոկատին… Որոշ ժամանակ անց՝ հեռուստատեսության
աշխատանքները վերականգնվելուց հետո, կրկին
անցա լրագրողական աշխատանքի: 1993–ի ամռանը
Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի կոմիտեի
կողմից առաջարկություն ստացա ստեղծել բանակային
լրատվական կենտրոն: Նույն տարվա հոկտեմբերին
հեռարձակվեց «Գոյամարտ» զինվորական
հեռուստածրագիրը, որն, առանց ընդմիջման, գործում է
առայսօր:
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Հեռուստատեսության
յուրաքանչյուր
աշխատակից գիտակցում
էր, որ այն ամենը, ինչ
կատարում էր այդ օրերին,
առավել քան իմաստավոր
է դառնալու վաղը: Ասել
է թե` պատերազմական
շրջանում հավաքվող
և ներկայացվող
յուրաքանչյուր փաստ
կարևորվում էր ոչ միայն
ընթացիկ քարոզչության,
այլև սեփական անցյալն
ապագայի համատեքստում
վերարժևորելու առումով:

– Ո՞ւմ հետ եք աշխատել հենց սկզբից:
– Իմ առաջին գործընկերը հեռուստառեժիսոր և հեռուստաօպերատոր Վարդգես Ուլուբաբյանն էր, որ
ի դեպ, 1994–ին պարգևատրվել է ԼՂՀ «Մարտական խաչ» 2–րդ աստիճանի շքանշանով: Հետագայում
մեր շարքերը համալրեցին հեռուստաօպերատոր Վադիմ Մկրտչյանը, հեռուստալրագրողներ Ռուդոլֆ
Մարտիրոսյանը և Գարիկ Խաչատրյանը, հեռուստաինժեներ Էդուարդ Գրիգորյանը և ուրիշներ: Պետք է
ասեմ, որ ինչպես «Գոյամարտը» ստեղծող յուրաքանչյուր ոք, լինի լրագրող, օպերատոր թե ռեժիսոր, այնպես
էլ ռազմատեղեկատվական գործունեություն իրականացնող ամեն մի զինծառայող իսկական ռազմիկ էր,
քանի որ պարտավոր էր ապրել ու գործել զինվորական կանոնադրությամբ և կրել ծառայության բոլոր այն
դժվարություններն ու զրկանքները, որոնք բաժին էին հասնում մարտագծում մաքառող ազատամարտիկներին:
Ասվածը հաստատելու համար նշեմ, որ Վարդգես Ուլուբաբյանն իր պարտականությունները կատարելու
ընթացքում վիրավորվել է երեք, իսկ Վադիմ Մկրտչյանը` երկու անգամ: Բավականին վտանգավոր պահեր են
ապրել նաև առաջնագծում ռեպորտաժներ պատրաստող լրագրողները:
– Առաջին նկարահանումն ու պաշտոնական ռեպորտաժը Արցախի հեռուստատեսությունում
առաջնագծից: Կպատմե՞ք Արցախի հեռուստատեսության ստեղծման մասին:
– Եթե խոսենք Արցախյան շարժման ընթացքում մեր ժողովրդի ունեցած ձեռքբերումների մասին, ապա դրանց
շարքում անկասկած կառանձնացնեի նաև Արցախի հեռուստատեսության ստեղծումը: Դա գաղափարական
ճակատում ունեցած մեր կարևոր ձեռքբերումներից էր, քանի որ արդեն 1988–ի հունիսից սկսած՝ մենք ունեինք
մեր իրականության մասին հայերեն հրապարակային խոսելու և լսելու հզոր միջոց: Պատահական չէ, որ դրա
ուժն զգալով՝ Բաքվի դրածոներ Սաֆոնով–Պոլյանիչկո հակահայ տանդեմը քանիցս փորձել է կաթվածահար
անել հեռուստատեսության աշխատանքը: Սակայն շնորհիվ մեր հեռուստալրագրողների դրսևորած կամքի
և վճռականության, թեկուզ պարտադրված ընդհատումներով, այդուհանդերձ հեռուստատեսությունը
շարունակել է իրականացնել հզոր գաղափարական աշխատանք: Այն իր դրսևորումն է գտել ինչպես
խաղաղ ցույցերի ընթացքում, այնպես էլ ակտիվ մարտական գործողությունների ժամանակ: Պարբերաբար
նկարահանվում և եթեր էին հեռարձակվում առաջնագծում տեղի ունեցող մարտական գործողությունների
վերաբերյալ հաղորդումներ ու ռեպորտաժներ, հետևողականորեն ներկայացվում էր մարտադաշտում
կերտվող մեր հաղթանակների պատմությունը: Հեռուստատեսության յուրաքանչյուր աշխատակից գիտակցում
էր, որ այն ամենը, ինչ կատարում էր այդ օրերին, առավել քան իմաստավոր է դառնալու վաղը: Ասել է թե`
պատերազմական շրջանում հավաքվող և ներկայացվող յուրաքանչյուր փաստ կարևորվում էր ոչ միայն
ընթացիկ քարոզչության, այլև սեփական անցյալն ապագայի համատեքստում վերարժևորելու առումով:
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– Պարո՛ն Հասրաթյան, այս շարքի գրեթե բոլոր հարցազրույցների հեղինակները նշում են, որ այդ
տարիներին տեխնիկայի և սկավառակների բացակայության պատճառով անհետացել ու կորել են շատ
կադրեր պատերազմից: Չե՞ք կարծում, որ սա մեծ կորուստ է մեր պատմության ու սերունդների համար:
Այսօր ի՞նչ ունենք պատմաբանների համար, որպեսզի չկեղծվեն պատմության էջերը:
– Ձեր այդ հարցին կարող եմ պատասխանել բանակային տեսատեղեկատվական արխիվում կուտակված
նյութերի մասով: Ասեմ, որ ո՛չ պատերազմական շրջանում, ո՛չ էլ պատերազմից հետո ինչպես տեխնիկայի,
այնպես էլ սկավառակների կամ տեսաերիզների ապահովվածության առումով գրեթե խնդիրներ չենք ունեցել:
Փաստ է, որ այսօրվա դրությամբ «Գոյամարտ» հեռուստածրագրի տեսապահոցում պահպանվում է մի քանի
հազար ժամ տևողությամբ թվայնացված արխիվային տեսանյութ` երեք տարբերակով` տեսաերիզային,
սկավառակային և սերվերային: Միայն պատերազմական շրջանի տեսաարխիվը կազմում է շուրջ 180
ժամ: Բացի տեսանյութերից, բանակային պատմության համար կարևոր փաստավավերագրական աղբյուր
է հանդիսանում 1993 թ. մարտից հրատարակվող ՊԲ «Մարտիկ» պաշտոնաթերթը: Պատկերն առավել
ամբողջացնելու համար նշեմ, որ առայսօր իմ կողմից պատրաստվել և հրատարակվել է ՊԲ կազմավորման,
անցած ուղու և դրանում առանձնացած մի շարք ռազմական գործիչների մասին պատմող ավելի քան 10
աշխատություն: Այս ամենից երևի կարելի է եզրակացնել, որ, իրոք, ճշգրիտ ուսումնասիրություններ անելու
համար պատմաբաններն ունեն բավարար հիմք:
– Իսկ ի՞նչ կասեք ռազմական թեմաներով Ձեր պատրաստած տեսաֆիլմերի մասին:
– ՊԲ «Գոյամարտ» ստուդիայի պատրաստած տասնյակ տեսաֆիլմերն ու հարյուրավոր առանձին հաղորդումներ
(ի դեպ, նշեմ, որ այս պահի դրությամբ եթեր է հեռարձակվել «Գոյամարտ» հեռուստածրագրի 1200 թողարկում)
իրենց լսարանն ունեն ինչպես Արցախում և Հայաստանում, այնպես էլ հայկական սփյուռք ունեցող տարբեր
երկրներում, հատկապես` Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում և եվրոպական մի շարք պետություններում:
Մասնավորապես դրական արձագանքներ են եղել «Ղարաբաղյան պատերազմ», «Կենտրոնական
պաշտպանական շրջան» («Գոյամարտ») և «Մեծանուն հայեր» ֆիլմաշարերի վերաբերյալ: Ուրախ եմ, որ ինչպես
Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, այնպես էլ օտարները, դիտելով այդ ֆիլմերը, հնարավորություն են
ստանում ընդհանուր պատկերացում կազմելու Արցախյան գոյամարտի և նրա հերոսների մասին:
– Պատերազմից ունեցած Ձեր այն կտորը, որը երբեք հուշ չի դառնում, ամեն օր ու վարկյան Ձեզ հետ է։
– Ինձ համար անանց հուշ են բոլոր այն տղաների հայացքները, որոնց ճանաչում և պարբերաբար հանդիպում
էի նախքան պատերազմն ու պատերազմի ժամանակ, սակայն այսօր չկան: Նրանք իմ մանկության,
պատանեկության և երիտասարդության տարիների մտերիմ ընկերներն էին, որոնք հերոսաբար մարտիրոսվեցին
ռազմաճակատում: Շատ հաճախ այդ տղաներն ինձ այցի են գալիս երազներում: Նրանց բացակայությունը,
իրոք, անասելի տխուր է, որ հաճախ փորձում եմ սքողել հուշերով…
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– Հրամանատարական կազմից ո՞ր գործիչն է Ձեզ
համար ամենասրտամոտը։
– Ճակատագրի բերումով ծառայել եմ ՊԲ բոլոր
հրամանատարների հետ: Նրանցից յուրաքանչյուրն
ուներ իր առավելությունները, և բոլորն էլ կանգնած
են եղել մեր բանակի ստեղծման ու հաղթանակների
կերտման ակունքներում… Դժվար է նման անհատների
միջև տարբերակման նշաններ դնել:
– Ի՞նչ է Ձեզ համար պատերազմը:

– Ինձ համար անանց հուշ
են բոլոր այն տղաների
հայացքները, որոնց
ճանաչում և պարբերաբար
հանդիպում էի նախքան
պատերազմն ու
պատերազմի ժամանակ,
սակայն այսօր չկան:
...Շատ հաճախ այդ
տղաներն ինձ այցի են
գալիս երազներում: Նրանց
բացակայությունը, իրոք,
անասելի տխուր է, որ
հաճախ փորձում եմ սքողել
հուշերով…

– Պատերազմները լինում են տարբեր տեսակի և
բովանդակության: Արցախյան գոյամարտը, ինչպես
յուրաքանչյուր գիտակից հայի, այնպես էլ ինձ համար
Հայրենական պատերազմ էր ու է… Լիահույս եմ,
որ այսօր ու այսուհետ հայ ժողովուրդն ապրելու է
իր արդար պատերազմով նվաճածը պաշտպանելու
և բազմապատկելու հիրավի պատմական
ժամանակներ: Սա է մեր ընտրած ճանապարհը և
այն ցանկությունը, որ դարեր շարունակ եղել է մեր
հերոսական նախորդների արարման ելակետը և
շարունակում է մնալ այսօրվա հայի նպատակը: Իսկ
նպատակը հասանելի է, եթե հավատում ես ինքդ քեզ
և քո ժողովրդի համահավաք զորությանը: Ապրենք
այս հավատով, և հաղթանակը միշտ մերն է լինելու:
Ռուզան Բագրատունյան
2016
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Արմեն Հարությունյանը ծնվել է 1969 թ. Վայոց ձորի մարզի (նախկին
Եղեգնաձորի շրջան) Խաչիկ գյուղում: 1987–1989 թթ. ծառայել է
խորհրդային բանակում: 1990 թ. հիմնադրել ու ղեկավարել է «Խաչեր»
ջոկատը, որը մասնակցել է Արենի, Խաչիկ, Բարձրունի գյուղերի
պաշտպանական մարտերին: 1991 թ. ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի
Ղարաչինար գյուղի պաշտպանության ժամանակ մարտական
առաջադրանք կատարելիս վիրավորվել է:
1993 թ. որպես արտահաստիքային թղթակից աշխատել է ՀՀ ՊՆ
լրատվական ծառայությունում: Ավելի ուշ ծառայության է անցել
լրատվական ծառայության հեռուստահաղորդումների բաժնում:
Եղել է «Զինուժ» ծրագրի գլխավոր խմբագիրը, ապա՝ թղթակցական
կետերի բաժնի պետը, ներկայումս ՀՀ ՊՆ տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի վարչության տեղեկատվական
քաղաքականության բաժնի ավագ սպա է: Որպես «Զինուժի» թղթակից–
խմբագիր լուսաբանել է ԼՂՀ պաշտպանական, ազատագրական
գործողությունները: Մասնակցել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի
«Գոյամարտ», Երկրապահ կամավորականների միության «Մեր
հաղթանակը» հեռուստածրագրերի ստեղծմանն ու հեռարձակմանը:
Ավելի քան 30 ֆիլմերի համահեղինակ է և բեմադրող օպերատոր, ՀՀ
ԶՈՒ փոխգնդապետ:
Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի (1991թ.) և Երևանի
Հյուսիսային համալսարանի (2014 թ.) հեռուստալրագրության
բաժինները:
Պարգևատրվել է կառավարական և գերատեսչական մի շարք
մեդալներով և պատվոգրերով:

Երազում ու հավատում եմ,
որ մի օր Շահումյանը կազատագրենք,
Գետաշենում քոչարի կպարենք,
ու ես էլ հեռուստաեթերից
կհայտարարեմ՝ աչքդ լո՛ւյս լինի,
հա՛յ ժողովուրդ

ԱՐՄԵՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Լրագրող, օպերատոր,
ազատամարտիկ

– Շատերը Ձեզ ճանաչում են որպես Խաչիկցի Արմեն:
– Դառնալով երևանաբնակ` ես այնուամենայնիվ մնացել եմ նույն խաչիկցի գառնարած տղան: Սա իհարկե
հումոր է, բայց ճշմարտության բաժինը մեծ է: Ծնվել եմ նախկին Եղեգնաձորի շրջանի Խաչիկ գյուղում:
Հայրական կողմս բնիկ Վայոց ձորից է, մայրական կողմս՝ բնիկ վանեցիներ: Եղեռնից մազապուրծ եղած
Եղիազար պապս հաստատվել էր Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղում, որտեղ հրաշքով գտել է հարազատ քրոջը:
Խաչիկը սահմանամերձ գյուղ է: Վարդան Դևրիկյանը հրաշալի մի գիրք ունի՝ «Չսկսված, չավարտված
պատերազմ»: Դժվար է ասել՝ երբ և ինչպես սկսվեց Արցախյան պատերազմը, բայց ադրբեջանցիների հետ
խաչիկցիների պայքարը սկսվեց անասնագողությունից: Նրանք մեր ոչխարներն էին գողանում: Մի անգամ
էլ մեր հովվին էին բռնել ու ծեծել: Անասնագողությունն աստիճանաբար վերածվեց մարդաորսի: Մայիսին
վերադարձել էի զինվորական ծառայությունից, իսկ հունիս–հուլիս ամիսներին իրավիճակը բավականին սրվեց:
Խաչիկում շատ շուտ հասկացան իրավիճակի լրջությունը, որովհետև գյուղը կարծես սեպի մեջ էր, չորս կողմն
ադրբեջանական գյուղեր էին: Համբերության բաժակը լցվեց, ու խաչիկցիները, զենք վերցրած, սկսեցին
պայքարել:
Մանկության տարիներին ես եղել էի Ստեփանակերտում, Լաչինում, բայց Արցախ աշխարհի հետ բուն
ծանոթությունը տեղի ունեցավ Շահումյանում, որտեղ ես հասկացա՝ կա՛մ կռվում ենք, կա՛մ ամեն ինչ կորցնում:
Ցավոք, կորցրեցինք Շահումյանը, բայց ես երազում ու հավատում եմ, որ մի օր այն կազատագրենք,
Գետաշենում քոչարի կպարենք, ու ես էլ հեռուստաեթերից կհայտարարեմ՝ աչքդ լո՛ւյս լինի, հա՛յ ժողովուրդ:
Առաջին կուրսի ուսանող էի, երբ Վազգեն Սարգսյանի շնորհիվ հայտնվեցի ՊՆ լրատվության ծառայությունում:
Այնտեղ հանդիպեցի Գնել Նալբանդյանին, Բաղդասար Մհերյանին, Արմեն Դուլյանին: Երբ Գնել Նալբանդյանն
ինձ ներկայացրեց Դուլյանին, վերջինս ասաց՝ գնա ու հենց ձեր գյուղի մասին էլ գրի: Մինչ այդ ես արդեն
թղթակցում էի, գրում հոդվածներ: Եղել էի Արցախում, վիրավորվել: Այժմ հիշում եմ Խաչիկ գյուղի ճանահարհի
մասին պատմող իմ հոդվածը, որը սկսվում էր հետևյալ տողով. «Մթնաձոր տանող միակ ճանապարհի նման
այն փակվում է առաջին ձյունից և հակառակորդի առաջին կրակոցից»:
Իրոք դա այդպես էր, որովհետև ճանապարհն անցնում էր ադրբեջանական հենակետերի առջևով: Նյութը
կարդալուց հետո Շավարշ Վարդանյանը հանձնարարեց անմիջապես մեկնել Խաչիկ ու նկարահանել
ռեպորտաժը: Ինչ–ինչ պատճառներով ռեպորտաժը չնկարվեց, և իմ` որպես զինվորական լրագրողի
առաջին աշխատանքը դարձավ էրքեջցի Կամոյի մասին պատմող ռեպորտաժը: Կամոն Էրքեջ գյուղի
ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարն էր: Կռվել էր Դևի՝ մեր առաջին ազգային հերոսներից
Ջիվան Աբրահամյանի հետ միասին: Զոհվել էր Էրքեջի պաշտպանության ժամանակ: Զոհվել էր նաև
Կամոյի կինը: Դրանից հետո բազմաթիվ նկարահանումներ ենք կատարել, և չափազանց շնորհակալ եմ այն
մարդկանց, որոնք երիտասարդ ուսանողիս վստահեցին այդ աշխատանքը:
– Արցախյան պատերազմի վավերագրության ստեղծման գործում անփոխարինելի դեր կատարեց ՀՀ ՊՆ
լրատվական ծառայության «Զինուժ» ծրագիրը:
– Այո, պատերազմի տարիներին լրատվական կենտրոն ստեղծվեց նաև Արցախում, որը կարողանում էր
դիմակայել Ադրբեջանի տեղեկատվական պատերազմին:
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– Ինչպե՞ս զինվորական թղթակից Խաչիկցի Արմենը դարձավ նաև օպերատոր:
– Ես բոլորի հոգին հանում էի, որ սովորեցնեն ինձ աշխատել տեսախցիկով: Վերջապես դա հաջողվեց: Մի
դիպվածի շնորհիվ ես հանդիպեցի Իրինա Օհանյանի հետ, որ նկարել էր «Վայրի աղջիկը». դեռ խորհրդային
տարիներից ես նրան համարում էի մեր թատերարվեստի լավագույն դեմքերից մեկը: Երբեք մտքովս չէր
անցնի, որ Իրինա Օհանյանը մի օր կլինի իմ ռեժիսորը և ես կլինեմ նրա ֆիլմերի բեմադրող օպերատորը:
Վերջերս Իրինայի հետ հաշվեցինք, և պարզվեց, որ միասին 23 ֆիլմ ենք ստեղծել: Այդ շարքում ամենասիրելին
ինձ համար, թերևս, Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին պատմող «Հողի գույնը» ֆիլմն է: Ընդհանրապես Լեոնիդի`
որպես մտավորականի, որպես հայրենիքի իրական նվիրյալի կերպարն է չափազանց հզոր: Նա այն
մարդկանցից էր, որոնք մեր բանակը պրոֆեսիոնալ հիմքի վրա դրեցին: Մեկ անգամ եմ շփվել նրա հետ:
Ծխելու համար ինձ այնպիսի նկատողություն արեց, որ նրա զոհվելուց հետո էլ նրա տղաների ներկայությամբ
չէի ծխում:
Խոսելով մեր բանակի կայացման մասին` պետք է նշեմ, որ կարևոր նշանակություն ունեցան Երասխավանի
մարտերը: Մտավորական, բժիշկ, գիտնական, թաղի լավ տղա. նրանք, ովքեր զենք էին վերցրել ու գնացել
կռվելու, հենց Երասխավանում հասկացան պարզ ճշմարտությունը՝ իրենցից ոչ մի ուժ չեն ներկայացնում, երբ
առանձին են, բայց ամուր բռունցք և ուժ են, երբ միասնական են: Մեր հաջորդ կարևոր հանգրվանը Շուշին
էր: Շուշիի ազատագրման գործողությունն արդեն ձևավորված բանակին բնորոշ գործողություն էր: Մեր
կամավորական տղաները հենց Շուշիում հասկացան, որ Արցախը պահելու և հաջողության հասնելու համար,
այո՛, պետք է շարք կանգնել և ենթարկվել պրոֆեսիոնալ մարդկանց հրամաններին:
Պատերազմն այսօր էլ ավարտված չէ, սահմանային լարվածությունն անընդհատ առկա է, բայց եթե
Ադրբեջանը դեռ իր տեղում է, դա միայն մեր բանակի շնորհիվ է: Մեր խաղաղությունն այսօր հայոց բանակի
սպաների և 18–19 տարեկան զինվորների ուսերին է, որոնք մեծ պատվով և պատասխանատվությամբ
իրականացնում են իրենց ծառայությունը:
– Իսկ ի՞նչ կասեք ռազմական լրագրության մասին:
– Բանակին վերաբերող նյութերում այսօր պրոֆեսիոնալիզմի պակաս կա: Հայ լրագրողները երբեմն
այնպիսի մանրամասն տեղեկատվություն են ներկայացնում իրենց նյութերում, որ ադրբեջանցի ամենահիմար
հետախույզն անգամ կարող է օգտվել դրանցից:
Ալիսա Գևորգյան
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Գագիկ Հարությունյանը ծնվել է 1957 թ. Երևանում: Սկսել է զբաղվել
կինոգործունեությամբ 1993 թ. Կարեն Գևորգյանի ղեկավարած
«Նավիգատոր» ստուդիայում:
Մինչ այդ եղել է լուսանկարիչ, նրա աշխատանքները տպագրվել են
«Գարուն», «Ավանգարդ» և «Կոմունիստ» թերթերում: Աշխատել է
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտուրայի
ֆակուլտետում սկզբում որպես ուսումնական վարպետ, ապա
դասավանդել է վավերագրական կինո և օպերատորի վարպետություն:
Արցախյան պատերազմը լուսաբանելու համար 2006 թ.
ԼՂՀ նախագահի կողմից նրան շնորհվել է «Երախտագիտություն»
մեդալ:
2002 թ. «Պատերազմ առանց մեկնաբանության» ֆիլմի համար
արժանացել է «Տարվա գլխավոր աշխատանք» մրցանակի: Իսկ 2011 թ.
«Ռադոնեժ» ֆիլմերի և հեռուստատեսային հաղորդումների XVI
միջազգային փառատոնում ստացել է գլխավոր մրցանակը «Լավագույն
օպերատորական աշխատանք» անվանակարգում «Հայկական հացը»
ֆիլմի համար:

Այս պատերազմի յուրահատկությունն
այն էր, որ խաղաղ բնակչությունն
ու կռիվը մի տեսակ միաձուլվել էին

ԳԱԳԻԿ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր

– Կարող եմ ասել, որ բաց չեմ թողել ռազմական
որևէ կարևոր գործողություն՝ Հադրութի շրջանի
Առաքյուլ գյուղի ազատագրումից մինչև Մինբաշիրի
գործողությունը 1994 թ.: Նկարահանումներ եմ
կատարել Արցախի բոլոր թեժ կետերում: Այդ
ժամանակահատվածում իմ մեջ տպավորված
ամենավառ կերպարը սովորական հայ զինվորն է:
Կարեն Գևորգյանն այն ժամանակ անընդհատ
պահանջում էր նկարել դեմքեր` շարքային կռվող
տղաների դեմքերը: Ժամանակն անցնում է, ու ես
ավելի ու ավելի լավ եմ հասկանում, թե որքան կարևոր
էր դա: Այս պատերազմի յուրահատկությունն այն
էր, որ խաղաղ բնակչությունն ու կռիվը մի տեսակ
միաձուլվել էին: Կային դրսևորումներ, որ հատուկ
էին միայն այդ տարածաշրջանին, արցախցուն: Եվ
դա բնական էր. արցախյան գյուղերի միջին տարիքն
ամենաքիչը 700–800 տարի է: Հետևաբար նրանք
իրենց հողին կպած ժողովուրդ են: Այդ առումով մեզնից
շահեկանորեն տարբերվում են, և դա ես փորձել եմ
ընդգծել իմ «Մուսա լեռից Խնապատ» ֆիլմում: Այս
պատերազմն իր բնույթով իսկապես հայրենական էր,
հայրենիքի, հողի պաշտպանության համար, ու մեզ այս
անգամ հաջողվեց հաղթել ու պահել այդ հողը:
– Իսկ ի՞նչ կասեք մեր հակառակորդի մասին,
ինչպիսի՞ն էր նա մարտի դաշտում, որքանո՞վ են
ճիշտ այն տեղեկությունները, թե ադրբեջանցի
զինվորը վախկոտ է:
– Ես կարող եմ պատմել այն, ինչ տեսել եմ իմ աչքով:
Ադրբեջանցի զինվորներից շատերը տարբեր տեղերից
հավաքված ու Ղարաբաղի հետ որևէ առնչություն
չունեցող մարդիկ էին: Նրանցից շատերը ցանկություն
չունեին կռվելու: Չեմ կարող ասել՝ վախկոտ էին, թե
ոչ: Մարդն ամեն տեղ մարդ է, բայց այն, որ հայ և
ադրբեջանցի զինվորների բարոյահոգեբանական
կեցվածքների միջև հսկայական տարբերություն կա,
անվիճելի է:
Կուզեի հիշել Խոջալուի պատմությունը, որի շուրջ
նրանք անընդհատ վայնասուն են բարձրացնում:
Ես մի ընկեր ունեի՝ Արկադի անունով: Մի անգամ
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Խոջալուի բնակիչներն
ընկել էին ադրբեջանցիների՝
Աղդամից ուղղված
կրակահերթի տակ, և այդ
մասին նշվել է բազմիցս: Ի
վերջո, նրանց խոշտանգված
դիակները ադրբեջանական
տարածքում էին
հայտնաբերվել, իսկ
սեփական դիակները
խոշտանգելն ու
թալանելը հեռու չէր
ադրբեջանցիներից: Նման
բաների մենք ականատես
ենք եղել բազմիցս:

հարցրի նրան Խոջալուի գործողության մասին, որովհետև իմ հիշողությամբ նա պետք է մասնակցած լիներ
այդ գործողությանը, քանի որ հենց այդ կողմերում էր կռվում: Պարզվեց` չի մասնակցել գործողությանն այն
պատճառով, որ Արկադի Տեր–Թադևոսյանը նրան և մի քանի տղաների պատժել է, որովհետև առանց հրամանի
մտել ու դատարկել են ադրբեջանական գյուղը: Այսինքն` մարդկային սուղ ներուժի ու պատերազմի այդ դաժան
պայմաններում անգամ հայ հրամանատարը պահպանում էր կարգ ու կանոնն ու մարդկայնությունը:
Խոջալուում ադրբեջանցի խաղաղ բնակիչների համար մերոնք միջացք են բացել, որովհետև գործողությունը
պետք է իրականացվեր շատ արագ, իսկ ռազմական արվեստում այդպես է, եթե ուզում ես արագ նպատակիդ
հասնել, պետք է ժողովրդին անմիջապես դուրս բերես: Եթե խնդիր ես դնում քո առաջ սպանդ իրականացնել,
շատ ավելի ուժեղ հակահարված ես ստանում և դժվարացնում ես քո խնդիրը: Խոջալուի բնակիչներն ընկել
էին ադրբեջանցիների՝ Աղդամից ուղղված կրակահերթի տակ, և այդ մասին նշվել է բազմիցս: Ի վերջո,
նրանց խոշտանգված դիակները ադրբեջանական տարածքում էին հայտնաբերվել, իսկ սեփական դիակները
խոշտանգելն ու թալանելը հեռու չէր ադրբեջանցիներից: Նման բաների մենք ականատես ենք եղել բազմիցս:
– Ինչպիսի՞ ֆիլմերի վերածվեցին այդ տարիներին իրականացված նկարահանումները:
– «Պատերազմ առանց մեկնաբանության» տասը մասից բաղկացած ֆիլմը, Կարեն Գևորգյանի
գլխավորությամբ, մեր ողջ թիմի լուրջ աշխատանքն էր: Դրանից հետո ստեղծվեց «Երկընտրանք» ֆիլմը,
դարձյալ Կարեն Գևորգյանի նախաձեռնությամբ: Ավելի ուշ ես նկարահանեցի «Այրու հացը», որը նվիրված է այն
կանանց, որոնք պատերազմում կորցրին իրենց տղամարդկանց ու պատերազմից հետո ստիպված էին մենակ
տանել կյանքի ծանր բեռը: Ֆիլմը ցուցադրվեց «Նարեկացի» մշակութային կենտրոնում, և ի զարմանս ինձ այն
չափազանց ջերմ ընդունեց հատկապես երիտասարդությունը: Կարծում եմ` նման ֆիլմերի մեծ բաց կա այսօր մեր
հեռուստաէկրաններին:
Մի քանի տարի առաջ փորձեցի նկարահանել նովելներ: Դրանցից մեկը՝ «Ինչպես է դա եղել», նվիրված էր
Արկադի Տեր–Թադևոսյանին: Ֆիլմը նկարահանելիս միասին մեկնեցինք Տող գյուղ, որտեղից նա սկսել էր իր
գործունեությունը: Արկադի Իվանիչը Տող էր մեկնել իբրև բնակարան վերանորոգող: Բնակարանը վերանորոգում
էին, իսկ գիշերները, ինչպես ասում են, ձեռքի հետ կազմում էին գործողությունների քարտեզները: Նա հրաշալի
մարդ է, չափազանց համեստ: Երբ պատմում է, թե ինչպես հայտնվեց այս պատերազմում, հումորով ասում
է. «Թոշակի էի անցել, տանը նստած` չգիտեի ինչ անել, ես էլ որոշեցի գնալ պատերազմ»: Ես կարծում եմ,
որ հրաշալի սպաներ մենք շատ ունենք, բայց խաչը հայտնվեց Կոմանդոսի գլխին, և հենց նա դարձավ այս
պատերազմի գլխավոր հերոսներից մեկը:
– Գիտեմ, որ երկու տարի առաջ ավարտեցիք «Մուսա լեռից Խնապատ» ֆիմը, որում զուգահեռներ եք
անցկացրել Մուսա լեռան և Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղի միջև: Երկու հերոսական պատմություն
փակուղու մեջ հայտնված, բայց հրաշքով փրկված հայկական երկու բնակավայրերի մասին: Ֆիլմը
հաջողությամբ ներկայացվել է տարբեր երկրներում: Ձեր «Գութաներգ» նախագծի հետ միասին կարծեմ
այս տարի այն ներկայացվեց նաև Կաննի միջազգային կինոփառատոնի կինոշուկայում:
– Կաննի կինոշուկայում «Գութաներգը» ներկայացրի որպես փորձնական ծրագիր: Ես փորձում էի գտնել
համագործակցության հնարավորություն և Կոմիտասի լեզվով ներկայացնելով մեր մշակույթը` մտնել
եվրոպական կինոշուկա: «Գութաներգը» մի եզակի աշխատություն է, որն ուղիղ 100 տարի առաջ Կոմիտասը
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թարգմանել է տվել ֆրանսերեն և ցանկացել է այն ներկայացնել Ֆրանսիայում: 39 տպագիր էջ, չափազանց
հետաքրքիր մի աշխատանք: Գութաներգեր շատ կան Հայաստանում, բայց Կոմիտասին գրավել է հատկապես
Մշո գութաներգը, որին ծավալուն աշխատություն է նվիրել: Այս պատմությանն է նվիրված ֆիլմը:
Կաննում որոշեցի իմ խնդիրն ավելի բարդացնել. ցանկություն ունեմ նախագծում ներգրավել համաշխարհային
արվեստի այնպիսի մեծությունների, ինչպիսիք են Պենդերեցկին, Մոնսերատ Կաբալիեն, Սպիվակովը:
Սպիվակովը հրատարակել է Զարեհ Սահակյանցի աշխատությունը, որում «Գութաներգը» հարմարեցվել է
դասական լարային գործիքներին: Ես մասնագետ չեմ, բայց լսելով այդ ստեղծագործությունը` ցնցվում եմ:
Սա մեր երաժշտության, մասնավորապես՝ Կոմիտասի հզորությունն է, որը մենք պետք է պատշաճ կերպով
օգտագործենք և դրանով շարժվենք առաջ:
– 2011 թ. Մոսկվայում «Ռադոնեժ» միջազգային կինոփառատոնում ռեժիսոր և պրոդյուսեր Արման
Գասպարյանի «Հայկական հաց» ֆիլմի համար Դուք արժանացաք գլխավոր մրցանակի «Լավագույն
օպերատորական աշխատանք» անվանակարգում:
– Այդ ֆիլմում թվում է, թե հերոսուհին պատմում է իր անձնական ցավի մասին, բայց յուրաքանչյուր անհատի
ցավի մեջ նաև ընդհանուրի ցավն է: «Հայկական հացը» մեր ժողովրդի մեծ ցավի մասին է:
Խաչատուր Դադայանի աշխատությունների հիման վրա նպատակ կա համացանցում ստեղծել ֆիլմաշար
հայկական կապիտալի պատմության մասին: Մեր այսօրվա գործարարները պետք է ծանոթանան այդ
պատմությանը, որովհետև առանց պատմությունը հասկանալու և վերլուծելու` հնարավոր չէ առաջ շարժվել:
Ցավոտ մի բան կա այսօրվա մեր իրականության մեջ, որն ավելի նկատելի է, երբ դրսից ես նայում այդ
իրականությանը. մեր հասարակությունը չի փորձում զարգանալ, դրա համար ջանքեր չի ուզում գործադրել:
Գիտեք, իմ կարծիքով, մեր պատմության մեծագույն դժբախտությունն այն է, որ չենք կարողանում
հասարակություն դառնալ, պարզապես չենք հասցնում: Տեսեք՝ 1915 թվականից 37 թիվ, 37–ից 41 թիվ:
Ժամանակ կա՞ր, որ հասցնեինք շնչել, չկար, չէր ստացվում: Հանգստության առումով համեմատաբար երկար
ժամանակահատվածը 45–80–ականներն էին, երբ մեր ազգը, լավ կամ վատ, կարողացավ հավաքել իր ուժերը,
կազմակերպվել որպես հանրություն:
– Այսինքն` 80–ականների ազգային զարթոնքի համար ինչ–որ առումով պարտական ենք այդ տարիների՞ն:
– Ավելի շուտ ես կասեի՝ այդ տարիների կայունությանը: Այլ խնդիր է, թե ինչ գնով է տրվել մեզ այդ
կայունությունը: Ես ինքս բռնադատվածի ընտանիքի ժառանգ եմ, հայրս աքսորվել է 1933 թ.: Շատ լավ
պատկերացնում եմ այդ զրկանքները, որոնց միջով անցավ մեր ողջ ժողովուրդը: Այնպես որ այդքան էլ երջանիկ
չէին այդ 70 տարիները, բայց փաստ է, որ հենց այդ տարիներին մեր երկրում զարգացավ կրթությունն ու
գիտությունը, ժողովուրդը սկսեց շնչել, ձևավորվել որպես ազգ, ինչի դրսևորումն էր նաև
1988–ը:
Ալիսա Գևորգյան
2014
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Ֆիլմագրություն
Վավերագրական ֆիլմեր
Օպերատոր
1996 – «Երկընտրանք»
1993 – 1996 – «Նոր հայկական տարեգրություն»,
կինո–հեռուստա–ֆոտո–աուդիո
տարեգրություն
2004 – «Պատերազմ առանց մեկնաբանության»,
10 մաս
2005 – «Որտեղ հաց…» 2 մաս (նաև պրոդյուսեր)
2010 – «Հայկական հացը»
2010 – «Չինարի» (նաև գաղափարի հեղինակ)
2011 – «Մանթաշև` կյանքի տարիները»
2016 – «Պոստ ֆակտում» (նաև պրոդյուսեր)
Հեղինակային աշխատաքներ
1999 – «Այրու հացը»
2002 – «Փախստականները»
2005 – «Երասխավան» (համահեղինակ,
պրոդյուսեր)
2006 – «Տղամարդու երջանկությունը»
(համահեղինակ, պրոդյուսեր)
2008 – «Ցեղասպանություն առանց
մեկնաբանության» (երեք տարբերակ,
սցենարի հեղինակ)
Ռեժիսոր և օպերատոր
2009 – «Կրակոց»
2011 – «Հաղթանակի կոդը»
2012 – «Մուսա լեռից Խնապատ»
2013 – «Գութաներգ»

137

Ռուբեն Հովհաննիսյանը ծնվել է 1958 թ. Երևանում: 1977–1979 թթ.
ծառայել է խորհրդային բանակում:
1983 թ. ավարտել է Էջմիածնի ակումբագրադարանային տեխնիկումի
ռեժիսորական բաժինը, 2001թ.՝ Աբովյանի «Գրիգոր Նարեկացի»
համալսարանի ժուռնալիստիկայի բաժինը:
1979–1980 թթ. աշխատել է որպես խառատ «Երազ» ավտոգործարանում,
1983–1984 թթ. եղել է մանկական թատրոնի ռեժիսորի օգնական,
1985–1995 թթ.՝ ձևարար Երևանի «Նաիրի» կոշիկի ֆաբրիկայում,
1995–2009 թթ.՝ օպերատոր–լրագրող, քարոզչության բաժնի պետ
Երկրապահ կամավորականների միությունում (ԵԿՄ), 1999 թ՝ «Մեր
հաղթանակը» հեռուստահաղորդաշարի հիմնադիր ղեկավար, գլխավոր
ռեժիսոր, 1995–2001 թթ.՝ «Զինուժի» հատուկ թղթակից, 2009–2014 թթ.՝
բանվոր Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանում,
2014–2015 թթ.՝ պահեստապետ Ախթալայի պղնձի հանքերում:
1988 թ. մասնակցել է Հայոց համազգային շարժմանը որպես լուսանկարիչ:
1989 թ. ընդգրկվել է «Արաբո» կամավորական ջոկատում որպես հրաձիգ,
միաժամանակ նկարահանել է ջոկատի անցած ուղին: 1990–1994 թթ.
մասնակցել է Հայաստանի սահմանամերձ քաղաքների և գյուղերի
ինքնապաշտպանությանը (Ոսկեպար, Խաչիկ, Խնձորուտ, Գնեշիկ, Իջևան,
Կապան, Դավիթ–Բեկ, Կարմրաքար, Խոզնավար, Վահան), Արցախում՝
Մարտունաշեն, Կարմիրավան, Լենինավան, Հասանղայա, Ջրաբերդ,
Կուսապատ, Մատաղիս, Մաղավուս գյուղերի, Քելբաջարի շրջանների,
Լաչինի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին:
1997 թ. ստացել է ավագ լեյտենանտի, 2006 թ. կապիտանի կոչում:
Արժանացել է ԵԿՄ, «Արաբո» հուշամեդալների, Արցախի «Մայրական
երախտագիտություն», «Մարտական ծառայություն», ՀՀ ՊՆ «Վազգեն
Սարգսյան», «Դրաստամատ Կանայան» մեդալների:

Սահմանի մոտ բոլոր խնդիրները
երկրորդական են դառնում,
մտածում ես միայն այդ սահմանը
պահելու մասին
ՌՈՒԲԵՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Օպերատոր, ռեժիսոր,
ազատամարտիկ

– Ծնվել եմ Երևանում, ինչպես ժամանակին ընդունված էր ասել` հայրենիքի թշնամու ընտանիքում: Մեր
ընտանիքի անդամներն ընտրելու իրավունք չունեին, որովհետև պապս գնդակահարվել էր 1937–ին,
հորեղբայրս` Հրանտ Հովհաննիսյանը, 25 տարի անցկացրել էր աքսորավայրում: Հայրենասիրության իմ
առաջին դասերը հենց նրանից էլ ստացել եմ: Երբ երիտասարդ տարիքում ոգևորվում էի Սովետական
Հայաստանի դրոշով, նա ասում էր` սա մեր դրոշը չէ, կմեծանաս` կասեմ, թե որն է մեր դրոշը:
88–ին մենք վերջապես բախտ ունեցանք ճանաչելու այդ դրոշը: Միտինգային մեր կյանքը երկար չտևեց.
չորս ընկերներով որոշեցինք զենք գտնել ու որևէ ջոկատ մտնել: Թեև մասնագիտությամբ օպերատոր չէի,
նկարահանումներ անել սիրում էի…
89–ին չորս ընկերներով դարձանք «Արաբո» ջոկատի անդամ: 1990 թ. առաջին անգամ մասնակցեցի
մարտական գործողություններին: Օգոստոսին, երբ մեր տղաները կռվում էին Ոսկեպարում, կարծես աչքերիս
առջև մեր հին ֆիդայիներն էին, նրանց քաջությունն ապշեցնում էր ինձ, այդ տղաները կարծես վախ չունեին:
Ամեն ինչ տեսախցիկով անմահացնելու ցանկություն էր առաջանում: Մի կերպ տեսախցիկ ձեռք բերեցի ու
սկսեցի նկարահանել:
– Փաստորեն մի ձեռքում զենքն էր,մյուսում` տեսախցիկը:
– Այո՛: Իմ ողջ մարտական ուղին անցել եմ «Արաբո» ջոկատի հետ, ուստի նկարահանումներիս հիմնական
առանցքում հենց մեր տղաներն են ու ժողովուրդը` արցախյան գոյամարտի անմիջական մասնակիցները: Այդ
օրերից պահպանված վավերագրական նյութի հիման վրա արդեն 20 ֆիլմ է ստեղծվել: Ես ողջ եմ մնացել ու
իմ հոգու պարտքն եմ համարում ազատամարտին նվիրված ֆիլմաշարի ստեղծումը, որպեսզի տղաների գործն
անհայտ չմնա: Առաջին ֆիլմը, որը նկարահանվեց 1994 թ., նվիրված էր «Արաբո» ջոկատի ու հայկական
վաշտի մյուս տղաների առեղծվածային պատմությանը: «Արաբո»–ին է նվիրված նաև իմ «Թռիչք անդունդի
վրայով» ֆիլմը, որի երկրորդ մասը դեռ ընթացքի մեջ է:
1992 թ. հունիսի 29–ը ճակատագրական դարձավ հայկական վաշտի 79 տղաների համար, որոնք, ազերիների
անսպասելի հարձակման հետևանքով շրջափակման մեջ հայտնվելով, զոհվեցին Մարտակերտի շրջանի
Հասան Ղայա գյուղի մոտակայքում: Զոհվածներից 21–ը «Արաբո» ջոկատից էին, 29–ը` Հոկտեմբերյանի
«Արծիվ» վաշտից, 19–ը արցախցիներ էին, մյուսները` «Զեյթուն» ջոկատից: Մինչև 2008 թ. հայկական վաշտի
տղաների մահվան հանգամանքները համարվում էին խիստ առեղծվածային: Որևէ մեկը ստույգ չգիտեր`
նրանք զոհվե՞լ են, թե՞ գերի ընկել, ուստի բոլորն էլ համարվեցին անհետ կորած: 2008–ին համացանցում
հայտնված տեսանյութը վերջ դրեց անորոշությանը: Տեսանյութում տղաների դիակներն էին, որոնց մեջ
շատերը ճանաչեցին իրենց հարազատներին: Այդ ողբերգական իրադարձություններից ավելի քան երկու
տասնամյակ է անցել. չնայած հայկական կողմի ու միջազգային կառույցների ջանքերին` Ադրբեջանը
հրաժարվում է հանձնել զոհվածների աճյունները:
Այս պատմությունը կարծեք տխրահռչակ «Օղակ» գործողության շարունակությունն էր: Հունիսի 13–ի այդ
գործողությունից հետո մեր տղաների մի մասը Շահումյանի շրջանի խաղաղ բնակիչներին մեծ դժվարությամբ,
սարերով, շատերին` ուսերի վրա, տեղափոխեցին Հայաստան` Սյունիքի Հալիձոր գյուղ, որտեղ նրանց
ապաստան տվեցին, սննդով ու հագուստով ապահովեցին: Տղաները պատմում էին, որ ճանապարհի
դժվարություններից ուժասպառ եղած մի կին երեխային ջուրն էր նետել ու փորձել էր ինքն էլ նետվել, բայց
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Երբ այստեղ
սեփականաշնորհվում
էր ունեցվածքը, նրանք
կռվում էին սարերում
ու պաշտպանում
հայրենիքը, բնականաբար
դուրս մնացին այդ
գործընթացներից, իսկ
երբ սարերից իջան ու
վերադարձան, ամեն ինչ
արդեն բաժանված էր:
Այսօր նրանցից շատերն
աշխատում են «բարերարի»
կարգավիճակում հայտնված
մարդկանց մոտ, որոնք այն
ժամանակ զբաղված էին
միայն կուտակելով: Ամեն
ինչ արժեզրկվեց հենց այդ
տարիներին:

երկուսին էլ փրկել էին: Նման պատմությունները
բազմաթիվ են, դրանք պատերազմի տարեգրությունն
են, որոնք հետագայում տեղ կգտնեն նաև իմ գրքում:
Դժվար ժամանակներ էին, հայկական կողմը կռվում
էր խորհրդային զորքի, ադրբեջանական ՕՄՕՆ–ի ու
վարձկան գրոհայինների դեմ: Շահումյանի շրջանը
երեք օրում դատարկվեց հայերից, իսկ հունիսի 16–
ին նրանք արդեն Մարտակերտում էին: «Արաբոն»
շարժվում էր դեպի Մարտակերտ` կասեցնելու
հակառակորդի առաջխաղացումը: Հունիսի 26–
ին Կարմիրավան գյուղի մոտակայքում էինք, որը
թշնամին գրավել էր: Մի քանի ժամ տևած մարտից
հետո այն ազատագրեցինք: Հաղթանակով ոգևորված`
շարժվեցինք առաջ՝ դեպի Լենինավան, ապա Հասան
Ղայա: Միավորված հայկական ջոկատներից կազմված
զորախումբը մի քանի ուղղություններով պիտի
իրականացներ գրոհը` ազատագրելու Շահումյանը:
Հունիսի 29–ի առավոտյան նախատեսվում էր
Լենինավանի գրոհը: Ժամը 3–ին «Քիմիայի
պահեստներ» կոչվող վայրում բաժանվեցինք: Դեպի
Հասան Ղայա շարժվող մեր 21 տղաների թվում նաև
Ավետիս Ավետիսյանն էր` իմ մտերիմ ընկերը: Ուզում
էի նրա հետ գնալ, բայց քանի որ ցանկություն ունեի
նկարահանելու Լենինավանի գրոհը, բաժանվեցինք:
Գրոհը նախատեսված էր ժամը 6–ին, այն, կարելի
է ասել, ձախողվեց: Հասան Ղայայի մոտ գտնվող
տղաների հետ կապն ընդհատվել էր: Ավելի ուշ մեր
հետախույզները պարզեցին, որ այն վայրում, որտեղ
պիտի լինեին նրանք, արդեն ադրբեջանցիներն են:
Մեկ օր անց մենք հեռվից հետևում էինք, թե ինչպես են
նրանք տրակտորներով փորում ու թաղում դիակները:
Հետախուզական գործողությունների շնորհիվ մեզ
հաջողվեց հողի տակից դուրս բերել ու վերադարձնել
մեր տղաներից ընդամենը երեքի դիակները: Երկար
ժամանակ հույս ունեինք, որ տղաներից ոմանք գուցե
կարողացել են փախչել դեպի մոտակա անտառն ու
փրկվել, բայց…
Ես կարծում եմ` տղաները համոզված էին, որ
նահանջի տեղ չունեն, քանի որ նահանջի դեպքում
ավելի շատերը կհայտնվեին շրջափակման մեջ:
Նրանք մնացել ու մարտնչել են մինչև վերջ, զոհվել
հերոսաբար:
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Հերոսներ են մեր բոլոր այն տղաները, որոնք կամավոր մեկնեցին Արցախ: Երբ պատերազմը սկսվեց,
նրանցից որևէ մեկը չէր կասկածում, որ հաղթելու ենք: Զարմանալի ոգի կար: Ինձ համար ամենավառ
կերպարներից էր Սիմոն Աչիկգյոզյանը` Դեդը, որը զոհվեց Մարտունաշենի ինքնապաշտպանության
ժամանակ. հրաշալի գիտնական, արվեստագետ, բազմակողմանի զարգացած մարդ: Երիտասարդները նրան
չափազանց հարգում էին, բոլորին օգնում էր իր խորհուրդներով, երբեք չէր զլանում պատասխանել նրանց
անգամ պարզունակ հարցերին: Դեդի մասին ծավալուն նյութ կա կուտակված, բայց ամբողջական ֆիլմ դեռ
չեմ նկարել:
– Ձեր վերջին ֆիլմը` «Մարտն ընդունում ենք», նվիրված է «Արաբո» ջոկատի ազատամարտիկ Համլետ
Գալստյանին, որ նույնպես անհետ կորած համարվող 21 տղաների թվում է:
– Համլետն այն ժամանակ 40 տարեկան էր, ամուսնացած էր, ուներ երեխաներ: Վտանգավոր
իրավիճակներում երիտասարդներին միշտ ասում էր. «Ինձնից առաջ չընկնեք, երբ ամուսնանաք, երեխաներ
ունենաք, այն ժամանակ էլ առաջ կընկնեք»: Հունիսի 29–ի չարաբաստիկ օրն էլ նա գնաց` ասելով. «Գնամ,
ջահելներին այնտեղ տիրություն կանեմ»: «Մարտն ընդունում ենք» ֆիլմաշարի հերոսներից մեկն էլ Ավետիս
Ավետիսյանն է, բացառիկ անձնավորություն, որ 3 տարեկանից գիտեր ողջ քարտեզը, հրաշալի շախմատ էր
խաղում, չափազանց ոգեղեն, հայրենասեր մարդ էր:
– Այդ ոգեղենությունը տեսնո՞ւմ եք այսօրվա մեր երիտասարդների մեջ:
– Օրեր առաջ Մարտակերտում էի, այն նույն դիրքերում, որտեղ կռվել էինք: Սահմանի մոտ բոլորովին այլ
զգացողություններ ես ունենում, այնտեղ բոլոր խնդիրները երկրորդական են դառնում, մտածում ես միայն այդ
սահմանը պահելու անհրաժեշտության մասին: Այսօրվա մեր սահմանապահ տղաներն էլ կարգին տղաներ են,
շատ հավանեցի մեր զինվորներին: Ոչ մի տրտունջ, ամուր կանգնած են իրենց դիրքերում: Տվեցի նրանց իմ
ֆիլմերը, որպեսզի դիտեն, ոգևորվեն մեր հերոսների կերպարներով: Մեր հասարակությունն ունի այսօր այդ
կերպարների կարիքը:
– Ո՞ւմ կամ ինչի՞ մասին կլինի  Ձեր հաջորդ ֆիլմը:
– Ուզում եմ ավարտին հասցնել «Թռիչք անդունդի վրայով» ֆիլմի երկրորդ մասը: «Ոռնացող գայլերի
վախճանը». այսպես կկոչվի ֆիլմը, որը նվիրված է Լաչինի ինքնապաշտպանությանը: Մեր պատմության
այդ հերոսական էջին գրեթե ոչ մի անդրադարձ չի եղել: Ծրագրերը շատ են, բայց առայժմ իրականացնել չի
հաջողվում: Ես հիմա աշխատում են Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողարվեստի թանգարանում որպես
բանվոր, ինչի համար ասում եմ` փառք Աստծո, եթե զորավար Մախլուտոն Կոմիտասի անվան զբոսայգում
պահակ էր աշխատում ու չէր դժգոհում, ուրեմն ես դժգոհելու առիթ չունեմ, պարզապես բանվորի իմ 40
հազար դրամ աշխատավարձով ծրագրերս իրականացնել չեմ կարող:
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– Ազատամարտիկներն այսօր ստիպված են պայքարել իրենց սոցիալական իրավունքների համար: Ինչո՞ւ
նրանք հայտնվեցին այս վիճակում:
– Երբ այստեղ սեփականաշնորհվում էր ունեցվածքը, նրանք կռվում էին սարերում ու պաշտպանում
հայրենիքը, բնականաբար դուրս մնացին այդ գործընթացներից, իսկ երբ սարերից իջան ու վերադարձան,
ամեն ինչ արդեն բաժանված էր: Այսօր նրանցից շատերն աշխատում են «բարերարի» կարգավիճակում
հայտնված մարդկանց մոտ, որոնք այն ժամանակ զբաղված էին միայն կուտակելով: Ամեն ինչ արժեզրկվեց
հենց այդ տարիներին: Տղաները, իհարկե, դժգոհ են այս ամենից, բայց անհրաժեշտության դեպքում դարձյալ
գնալու են, և երկիրն ու հողը պահողը կրկին նրանք են լինելու: 95 թվականին արված մի տեսագրություն
ունեմ, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը, իշխանավորներին դիմելով, ասում է. «Էս տղերքին սիրտ թողեք, որ
Աստված չանի, կռիվ լինի, դուք չէ, նրանք են գնալու կռվելու»:
Մի բան հիշեցի: Երբ տղաս փոքր էր, անընդհատ հարցեր էր տալիս` այսինչ տեղը գրավեցի՞ք, այնինչ տեղը
գրավեցի՞ք: Մի անգամ էլ նույն հարցերից հետո հանկարծ ասաց. «Պա՛պ, Մասիս սարը չգրավեք»: Շատ
զարմացա, հարցրի` ի՞նչ է, չե՞ս ուզում, որ Մասիսը գրավենք: Պատասխանեց. «Չէ, թողեք, էդ էլ ես կգրավեմ»:
Ալիսա Գևորգյան
2013
Ֆիլմագրություն
Ռեժիսոր, օպերատոր
1995 – «Արամո»
1997 – «Կրակը վերցնում ենք մեզ վրա»
1998 – «Զինագործներ»
1999 – «Վահանով կամ վահանի վրա»
1999 – «Նշխարք պապակ շուրթերիս»
1999 – «Թաթուլ Կրպեյան»
1999 – «Մովսես Գորգիսյան»
1999 – «Սասունցիներ»
2000 – «Անմահություն»
2000 – «Գեղազնիկ Միքայելյան»
2001 – «Նվիրյալները»
2001 – «Վիկտոր Համբարձումյան»
2002 – «Ուխտագնացություն դեպի Ջավախք»
2012 – «Արցախն է կանչում– Արայիկ Ավագյան»
2003 – «Ազատագրված հող»
2003 – «Վերադարձ»

2003 – «Արաբոյի մարտիկը»
2004 – «Ասք Իջևանի արհեստագործների մասին»
2004 – «Սպարապետ»
2005 – «Երկունք»
2005 – «Նպատակիս հասնիմ միայն»
2006 – «Արաբոյի Սաքոն»
2006 – «Վիմագիր նամակներ»
2007 – «Կարոտի կանչ»
2007 – «Վազգեն Առաջին»
2008 – «Թռիչք անդունդի վրայով»
2010 – «Լույս և ստվեր»
2010 – «Տոհմածառ»
2011 – «Բռնադատվածներ»
2012 – «Մարտիկի օրագիրը»
2013 – «Մարտը ընդունում ենք»
2014 – «Ոռնացող գայլերի վախճանը»
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Վարդան Հովհաննիսյանը ծնվել է 1968 թ. Երևանում: Վավերագրողի
կարիերան սկսել է 1985 թ. իբրև օպերատորի օգնական Երևանի
վավերագրական ֆիլմերի ստուդիայում: Իբրև ազատ լրագրող և
օպերատոր նկարահանումներ էր իրականացնում տարածաշրջանի
թեժ կետերում, հետխորհրդային փոփոխությունների հետ կապված
էթնիկ ընդհարումների գոտիներում՝ համագործակցելով միջազգային
CBS News, Australian Broadcast Corporation (ABC) և World Monitor
հեռուստաընկերությունների հետ:
1993 թ. հիմնադրել է «Բարս Մեդիա» վավերագրական ֆիլմերի
ստուդիան:
Վարդան Հովհաննիսյանի «Պատմություններ պատերազմի և
խաղաղության օրերից» վավերագրական ֆիլմը, որը ներկայացնում է
հասարակ մարտիկների ճակատագրերը ազատամարտի օրերին և
այսօր` խաղաղ կյանքում, թարգմանվել է 15 լեզուներով և արժանացել
ավելի քան 20 հեղինակավոր միջազգային մրցանակների, այդ թվում
Կինոքննադատների միջազգային ֆեդերացիայի (FIPRESCI),
«Լավագույն նոր վավերագրական կինոռեժիսոր» Նյու Յորքի
«Թրայբեկա» կինոփառատոնում, «Լավագույն վավերագրական ֆիլմ»
«Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնում և այլն, իսկ 2012 թ.
արժանացել է «Հայակ» ազգային մրցանակին:

Պատերազմում շատ բան ես
կորցնում, բայց ես ձեռք բերեցի մի
բան, որը գին չունի, հայրենիքը,
ավելի ճիշտ` հայրենիքի
զգացողությունը
ՎԱՐԴԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր,
պրոդյուսեր

– 1988–ին, երբ վերադարձա բանակից, Երևանում
արդեն սկսվել էր համազգային շարժումը: Այն
փոփոխությունները, որոնք տեղի էին ունենում
հասարակության մեջ, ինձ համար չափազանց
հետաքրքիր էին, ու ես որոշեցի այդ ամենն
անպայման հանձնել ժապավենին: Ինքս տեսախցիկ
չունեի, որովհետև 88–ին տեսախցիկ ունենալը
ֆանտաստիկ բան էր, այն գրեթե բնակարանի գին
ուներ: Ընկերս տվեց իր տեսախցիկը, ու ես սկսեցի
նկարել այն, ինչ կատարվում էր այստեղ` Երևանում:
Քանի որ հանրահավաքների լուսաբանման առումով
պետական հեռուստաընկերությունն առանձնապես
ազատ չէր, իմ նկարահանած տեսանյութերը
սկսեցին մեծ պահանջարկ վայելել: Ավելի ուշ սկսեցի
համագործակցել միջազգային լրատվամիջոցների
հետ, նյութեր էի պատրաստում BBC–ի, ABC–ի, այլ
գործակալությունների համար: 1989–ին մեկնեցի
Արցախ և նյութեր էի տրամադրում նաև այնտեղից:
1991–ին շարժումն աստիճանաբար վերածվում էր
պատերազմի, ու ես հայտնվեցի Գետաշենում ու
Մարտունաշենում, ուր արդեն իրական պատերազմ
էր խորհրդային հզոր զինտեխնիկայի դեմ: Այնտեղ
էին Թաթուլ Կրպեյանն իր ջոկատով, Սիմոն
Աչիկգյոզյանը` Դեդ մականունով, «Արաբո» ջոկատի
տղաները: Բոլորին նկարել եմ, բայց հիմնականում`
թիկունքից: Այն ժամանակ դեռ գոյություն ուներ
խորհրդային ՊԱԿ–ը: Եվ չմոռանանք, որ այն, ինչ
այսօր անվանում ենք «Ազատագրական բանակ»,
այն ժամանակ համարվում էր զինված անօրինական
կազմավորում: Խորհրդային ղեկավարության
համար մեր տղաները պարզապես զինված
ծայրահեղականներ էին ու գրոհայիններ: Ահա թե
ինչու և՛ Թաթուլին, և՛ Սիմոնին, և՛ Արթուրին, որը
Թաթուլի օգնականն էր, հիմնականում նկարել եմ
թիկունքից: Դա նրանց անվտանգության համար էր:
Իմ տեսախցիկն այն ժամանակ հասցրեց վավերացնել
նաև տխրահռչակ «Օղակ» գործողության մի շարք
դրվագներ: Խորհրդային զորքն ադրբեջանական
ՕՄՕՆ–ի հետ, փաստաթղթերի ստուգման
պատրվակով, մտավ Գետաշեն: Իսկ մենք անտեղյակ
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Պատերազմն այն չէ,
ինչից կարող ես հաճույք
ստանալ: Ավելի հաճախ
քեզ այցելում է փախչելու
ցանկությունը: Բայց
մեր պատերազմում դա
անհնար էր, քանի որ ինքդ
քեզնից փախչել չես կարող:
Մենք բոլորս էլ գիտակցում
էինք, որ այդ պատերազմը
մեզ պարտադրված, բայց
անհրաժեշտ պատերազմ
է, և միակ տեղը, ուր մենք
կարող էինք փախչել,
առաջին գիծն էր:

էինք, որ նրանք ունեն Գետաշենի հայաթափման հրաման: Մենք զինված չէինք, քանի որ զենքը թաքցրել
էինք: Նրանց իրական մտադրությունը կռահելով` Թաթուլը հանկարծ մի զարմանալի քայլ կատարեց. նռնակը
ձեռքում պահած` ցատկեց ԲՏՌ–ի վրա ու ռուս սպային ամուր թափահարելով` բղավեց. «Եթե զորքը հետ
չքաշեք, կպայթեցնեմ նռնակը»: Ես այդ պահին հասկացա, որ Թաթուլի համար ամեն ինչ ավարտված է, բայց
շարունակում էի նկարել: Այդ իրադարձությունից հետո շատ կարևոր մի դաս քաղեցի` եթե ունես կամքի ուժ ու
պատրաստ ես գնալ մինչև վերջ, ուրեմն կարող ես հաղթել: Իր հերոսական քայլով Թաթուլն այդ օրը զոհվեց,
բայց փրկեց շատերի կյանքը: Ադրբեջանական ՕՄՕՆ–ն իսկապես հետ քաշվեց: Գետաշենը հայաթափվեց,
բայց զոհեր համեմատաբար քիչ ունեցանք:
Թաթուլի մահն ինձ համար ամենածանր կորուստն էր, որ մինչ այդ երբևէ ունեցել էի: Երկու օր անց իմացանք,
որ Մարտունաշենում զոհվել է նաև Սիմոն Աչիկգյոզյանը, որն «Արաբո» ջոկատի հետ մարտնչել ու թույլ չէր
տվել, որ թշնամին գյուղ մտնի: Սիմոնը գիտնական էր, ֆանտաստիկ մի անձնավորություն, չափազանց զուսպ,
պարկեշտ, հոգևոր երգեր էր երգել «Նարեկ» երգչախմբում: Նա բռունցքի մեջ էր պահում իր ջոկատը, բայց ոչ
թե ուժով, այլ իր հեղինակությամբ, պարկեշտությամբ: Այսօր ես հաճախ եմ մտածում` ինչպիսի՞ն կլիներ մեր
ներկան, եթե չզոհվեին Թաթուլը, Սիմոնը… Միթե նրանք էլ կփոխվեին, ուրիշ մարդ կդառնային: Չեմ կարծում,
որ նրանք կփոխվեին:
«Օղակ» գործողության ժամանակ կատարած իմ բոլոր տեսագրությունները, ցավոք, կորցրեցի, երբ գերի ընկա:
Գործողությունից հետո մասնակցում էի գերիների փոխանակման գործընթացին, գնում էի ադրբեջանցիների
հետ բանակցությունների, պայմանավորվածություններ ձեռք բերում: Բանակցությունների վերջին օրն ինձ
ասացին, որ դրանք այլևս ավարտված են, ինձ ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին Գանձակի բերդ: Երկու ամիս
այնտեղ մնալուց հետո ինձ ևս փոխանակեցին:
Գիտե՞ք, պատերազմը սկսվում է, ու որևէ մեկը չգիտի, թե այն ինչպես կավարտվի: Պատերազմն այն
չէ, ինչից կարող ես հաճույք ստանալ: Ավելի հաճախ քեզ այցելում է փախչելու ցանկությունը: Բայց մեր
պատերազմում դա անհնար էր, քանի որ ինքդ քեզնից փախչել չես կարող: Մենք բոլորս էլ գիտակցում էինք,
որ այդ պատերազմը մեզ պարտադրված, բայց անհրաժեշտ պատերազմ է, և միակ տեղը, ուր մենք կարող
էինք փախչել, առաջին գիծն էր: Մեր պայքարը միակ հնարավոր և ճիշտ ճանապարհն էր` պահպանելու այն,
ինչ գտնվում էր այդ գծից այս կողմ ու կոչվում էր հայրենիք: Մեր պատերազմն իսկապես արդար էր, ու ես
չափազանց ուրախ եմ, որ այն ավարտվեց հենց այդ արդարության հաղթանակով:
– 1993 թվականին Դուք հիմնեցիք «Բարս Մեդիա» վավերագրական ֆիլմերի ստուդիան, որտեղ էլ
նկարահանեցիք «Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից» ֆիլմը, որը Ձեզ բազմաթիվ
մրցանակներ բերեց: Ինչպե՞ս ծնվեց ֆիլմի գաղափարը:
– Գաղափարը ծնվեց այն ժամանակ, երբ պատերազմն արդեն անցյալում էր, և ցանկություն կար անգամ
ոչ թե մոռանալ այդ պատերազմի մասին, այլ մի տեսակ հետ մղել հիշողությունները՝ կյանքի մեկ այլ փուլ
մտնելու համար: Ես ամուսնացել էի, ունեի երեխաներ: Ստեղծվել էր «Բարս Մեդիան», որն այն ժամանակ
վավերագրական ֆիլմերի միակ անկախ ստուդիան էր: Պատերազմից բերած ողջ նյութն արխիվացրել էի:
Հիմնականում բնապահպանական ֆիլմեր էինք նկարահանում:
2002 թվականն էր, տղաս, որ ծնվել էր պատերազմից հետո և արդեն 6 տարեկան էր, մի անգամ պատահաբար
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տեսավ իմ զինվորական համազգեստը: Դա նրա համար նորություն էր, քանի որ պատերազմի թեման մեր
տանը գրեթե երբեք չէր շոշափվում: Սկսեց հարցեր տալ` հայրիկ, դու զինվո՞ր ես եղել: Ու ես հասկացա, որ
ստիպված եմ ու պարտավոր եմ վերադառնալ պատերազմի թեմային, որպեսզի իմ, իմ ընկերների, մեր բոլորի
զավակները հասկանան, որ պատերազմն այն չէ, ինչ տեսնում են Շվարցնեգերի ֆիլմերում, հասկանան, որ
պատերազմը ծանր աշխատանք է, հասկանան` ինչ է հայրենիքը: Պատերազմում շատ բան ես կորցնում, բայց
ես, օրինակ, ձեռք բերեցի մի բան, որը գին չունի, հայրենիքը, ավելի ճիշտ` հայրենիքի զգացողությունը: Երբ
սառնամանիքին ժամերով գամվում ես խրամատում և գնդակները սլանում են դեպի քեզ, գիտակցում ես, որ
այդ խրամատը կարող է դառնալ քո գերեզմանը, բայց միաժամանակ ամուր սեղմվելով այդ խրամատում,
կառչելով հողին, որի վրա կանգնած ես, հասկանում ես, որ դա քո հայրենիքն է, որի համն այդ պահին
իսկապես զգում ես: Պատերազմը տվեց ինձ այդ զգացողությունը` իմ պատկանելությունը Հայաստան
կոչվող հայրենիքին: Պատերազմն ինձ նաև արժեքներ տվեց. կան բաներ, որոնք ես երբեք ինձ թույլ չեմ
տա, որովհետև նույնը կանեին նաև Թաթուլը, Դեդը, իմ մյուս զոհված ընկերները: Ցավալին այն է, որ մենք
գիտեինք` ինչպես ապրել պատերազմում, բայց խաղաղության պայմաններում դա ավելի դժվարացավ: Մեր
արժեհամակարգում ինչ–որ փոփոխություններ կատարվեցին, որոնց ես համաձայն չէի: Ծնվել էին բազմաթիվ
հարցեր: Ու ես հասկացա, որ անկարող եմ միայնակ գտնել այդ հարցերի պատասխանները, դա պետք է
փորձեմ անել նրանց օգնությամբ, ում հետ պատերազմ եմ անցել: Ու փորձեցի գտնել ընկերներիս, որոնք
դարձան իմ ֆիլմի հերոսները: Ի՞նչ էր փոխվել նրանց կյանքում պատերազմից մոտ 10 տարի անց: Պատերազմի
արխիվային նկարահանումները, համակցվելով մարդկային հուզիչ պատմությունների հետ, վերածվեցին ֆիլմի`
«Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից»:
– Ֆիլմն օգնե՞ց գտնել Ձեր հարցերի պատասխանները:
– Ֆիլմն օգնեց հասկանալ շատ կարևոր մի բան. ապրած բոլոր հիասթափություններով հանդերձ, մարդը
կարող է ապրել հույսով ու հավատով: Եթե դրանք կան, շատ բան կարող ես փոխել քո շուրջը` անընդհատ
դժգոհելու և նվնվալու փոխարեն: Այս փոքրիկ, իմ կարծիքով` նույնիսկ անձնական ֆիլմն իսկապես մեծ
հետաքրքրությամբ ընդունվեց, և ոչ միայն Հայաստանում: Այն թարգմանվել է 15 լեզուներով, միջազգային
մոտ 20 մրցանակների է արժանացել, ցուցադրվել է մոտ 30 երկրներում: Այս ֆիլմը, իհարկե, գլուխգործոց չէ,
հաջողությունը ֆիլմի և նրա հերոսների ճշմարտացիությունից է:
– Այս ֆիլմից հետո կրկին վերադարձաք «խաղաղ» թեմաներին:
– Այո, «Բարս Մեդիան» անդրադառնում է տարբեր թեմաների, օրինակ` նկարահանեցինք «Հայաստանի
վերջին լարախաղացը», որը նույնպես լավ ընդունվեց: Առաջիկայում կմեկնեմ Աֆրիկա, որտեղ ֆիլմ ենք
նկարահանում փղերի մասին: Բնապահպանական ֆիլմերի ցանկը շարունակվում է: Մեր ֆիլմերը ցուցադրվում
են ԱՄՆ–ում, Ճապոնիայում, եվրոպական բազմաթիվ երկրներում: Ունենք նախագծեր, որոնք պետք է
իրականացնենք Աֆրիկայի տարբեր երկրներում, Աֆղանստանում, Պակիստանում:
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– Անկախ ստուդիաները, որոնց թիվը Հայաստանում այս պահին գերազանցում է մոտ երկու տասնյակը,
որքանո՞վ լրացրին այն բացը, որ առաջացել էր անկախությունից հետո: Ի՞նչ խնդիրներ ունեն այսօր
անկախ ստուդիաները:
– Տեղական ստուդիաների արտադրանքը հիմնականում սպառվում է Հայաստանում: Դրսում այդ ֆիլմերը որևէ
մեկը չի տեսնում: Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ այս ոլորտում Հայաստանը դեռ չի ներգրավվել միջազգային
կառույցներում, այստեղ չեն աշխատում միջազգային չափորոշիչներով: Խորհրդային շրջանում հայ կինոն
շատ լավ գոյատևում էր որպես հզոր խորհրդային կինոարտադրության մի մասնիկ, բայց այսօր փոխվել
են խաղի կանոնները, և մեր կինոգործիչները պետք է փորձեն գտնել իրենց տեղը միջազգային կինոյի
ասպարեզում: Առանց պետական օժանդակության դա, իհարկե, չափազանց դժվար է: Ի դեմս մշակութային
քաղաքականությունն իրականացնող պետական չինովնիկների` մենք պետք է տեսնենք մարդկանց, ովքեր ի
զորու են հայ կինոյի համար ճանապարհ հարթել դեպի միջազգային կինո:
Ալիսա Գևորգյան
2013
Ֆիլմագրություն
Ռեժիսոր

Պրոդյուսեր

2006 – «Պատմություններ պատերազմի և
խաղաղության օրերից», 69” (BBC
(Մեծ Բրիտանիա), ITVS (ԱՄՆ), WDR
(Գերմանիա), ARTE (Ֆրանսիա) և YLE
(Ֆինլանդիա) համատեղ)
Զարգացման կամ արտադրության փուլում են՝
Bal Arakshaks: The World’s Tiniest Officers, 52”
“Begging For the Poor”, 52”
«Արշալույսի արևածագը»,
“Elephant Soldiers”, 52”, 72”

1995 – “Winter Melody”
1996 – “To Be and Never Forget”
1998 – “Non–Stop”
1998 – “Prison Art”
2006 – «Պատմություններ պատերազմի և
խաղաղության օրերից»
2009 – 2010 – «Հայաստանի վերջին լարախաղացը»,
52”, 72” (ITVS (ԱՄՆ), NHK (Ճապոնիա), SVT
(Շվեդիա), YLE (Ֆինլանդիա) և TVP Kultura
(Լեհաստան) համատեղ):
2012 – “Donkeymentary”, 52”
2015 – «Մեկ, երկու, երեք», 72” (“DetailFILM”
(Գերմանիա) և Tank TV (Նորվեգիա)
համատեղ):
Զարգացման կամ արտադրության փուլում են՝
“Elephant Soldiers”, 52”, 72”
«Արշալույսի արևածագը»
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Բորիս Հովսեփյանը ծնվել է 1938 թ.: 1966 թ. ավարտել է
Համամիութենական պետական կինոյի ինստիտուտի (ՎԳԻԿ)
օպերատորական բաժինը: 1959–ից աշխատել է վավերագրական
ֆիլմերի կինոստուդիայում: Որպես օպերատոր առաջին մկրտությունը
ստացել է Էռնեստ Մարտիրոսյանի «Մարդ լինելը տաղանդ է» ֆիլմում,
աշխատել է Արտավազդ Փելեշյանի հետ «Լեռնային պարեկ» և «Տարվա
եղանակները» ֆիլմերում:
Առաջինն է արձագանքել «Հայկ» կինոստուդիայի տնօրեն Ռուբեն
Գևորգյանցի՝ Արցախ մեկնելու և ռազմաճակատում նկարահանումներ
կատարելու կոչին: Արցախ մեկնելուց առաջ նա արդեն ավելի քան 100
ֆիլմ էր նկարել:
Դասավանդել է Խ. Աբովյանի անվ. պետական մանկավարժական
համալսարանում: 2008 թ. արժանացել է ՀՀ մշակույթի
նախարարության ոսկե մեդալի, 2015թ.՝ «Մովսես Խորենացի» մեդալի:

Արցախն այժմ իմ նկարած
ժապավենների վրա է ու
հիշողությանս մեջ

ԲՈՐԻՍ
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Օպերատոր

– Երբ շարժումը սկսվեց, ես մեծ ոգևորության մեջ էի: Դա մի բան էր, որին սպասում էի: Ես ծնվել ու
մեծացել եմ մշեցի գաղթականների ընտանիքում: Հայրս փրկվել էր թուրքի յաթաղանից: Մենք ապրում էինք
Զորավոր եկեղեցու տարածքում: Մի անգամ Մեծ հաղթանակի օրվա առիթով ուժեղ հրավառություն էր: Մեր
պատուհանից չէր երևում, բայց ձայնը շատ հստակ լսվում էր: Հիշում եմ` ծնողներս տանը չէին, երեխաներով
երկու տատիկներիս հետ էինք: Երբ հրավառության «կրակոցները» հնչեցին, մի տատս, որը Ռոստովից էր,
որևէ կերպ չարձագանքեց, սակայն Մուշից գաղթած տատս միանգամից խուճապի մատնվեց ու բղավեց.
«Աման, թուրքերը վրա են տվել»: Հետո սկսեց լաց լինել: Արցախյան շարժման օրերին ես անընդհատ հիշում էի
Իֆո տատիս սարսափն ու արցունքները և ինքս ինձ խոստանում` ես պիտի տեսնեմ թուրքի արցունքները:
Երբ Ռուբեն Գևորգյանցն առաջարկեց մեկնել Արցախ, ես առանց վարանելու համաձայնեցի: Դա 1992–ին
էր, Շուշիի գրավումից առաջ: Արցախում վիճակը սարսափելի էր: Շուշիի «գրադը» բարձունքից շարունակ
ռմբակոծում էր Ստեփանակերտը: Չկար հաց, լույս, վառելանյութ: Քաղաքում բառի բուն իմաստով մոլեգնում
էր սովը, նույնիսկ խմելու ջուր չկար: Ինձ և կինոօպերատոր Լևոն Պետրոսյանին տեղավորեցին կապի
դասակում: Մենք մեծ դժվարությամբ մեկնում էինք դիրքեր, նկարահանումներ կատարում: Հերթական
նկարահանումից հետո մեքենայի մեջ նստած էի, տղաներից մեկը բղավեց` воздух: Հարցրի` ի՞նչ է դա
նշանակում, պարզվեց` ադրբեջանցիները ինքնաթիռից կրակում են: Անմիջապես մեքենայի տակ մտա: Երբ
ինքնաթիռը հեռացավ, հասկացա, որ ամենասխալ թաքստոցն էի ընտրել, որովհետև մեքենան կրակակետ էր:
Փաստորեն, բախտս բերել էր:
– Շուշիի ազատագրման ժամանակ ի՞նչն էր Ձեզ համար ամենատպավորիչը:
– Տեսարանը Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում: Երբ տղաները ներս մտան, բոլորը ծնկի իջան: Նրանց
մեջ էր նաև Ստեփանակերտի թատրոնի դերասաններից մեկը, որին մինչ այդ նկարել էի ֆիլմի համար
ու հարցրել՝ մեռնելուց չե՞ս վախենում: Նա ոչ միայն չէր վախենում, այլև պատիվ էր համարում Շուշիի
ազատագրման համար մեռնելը: Այնտեղ բոլորն էին այդպես մտածում: Դժվար է խոսքով նկարագրել այն
ոգին, որ այն ժամանակ կար Արցախում: Բոլորն էին պատրաստ զոհվելու հանուն իրենց հող ու ջրի, հանուն
ազատության, մեր դարավոր կորուստների վրեժխնդրության… Շատերը տարբեր պատճառաբանություններով
հարազատներին խաբել ու եկել էին Արցախն ազատագրելու: Իմ աչքերի ու տեսախցիկի առաջ տեղի ունեցավ
Շուշիի ազատագրման հրաշքը: Երբ մայիսի 8–ի առավոտյան Կոմանդոսը` Արկադի Տեր–Թադևոսյանը, ասաց,
որ Շուշին պիտի ազատագրենք, ես ակամա հիշեցի թուրքի յաթաղանից մազապուրծ ծնողներիս:
Շուշիի ազատագրումը ներկայացված է «Հայկ» կինոստուդիայում նկարահանած մեր ֆիլմում, որը
կոչվում է «Վերադարձ գերությունից»: Շուշիի ազատագրումից հետո մենք դիտում էինք ադրբեջանական
հեռուստահաղորդումները: Դրանցից մեկի ժամանակ ադրբեջանցի զինվորն իրենց պարտությունն
այսպես էր մեկնաբանում. «Հայերի դիրքերը լավն էին, նրանք ներքևում էին, մենք` վերևում»: Կարծում եմ`
մեկնաբանության կարիք չկա: Մի հաղորդման ժամանակ էլ ադրբեջանցի զինվորին հարցնում են` ինչո՞ւ
փախաք Շուշիից, իսկ նա պատասխանում է. «Մենք 200 հոգով էինք, նրանք՝ 20 հազար, ինչպե՞ս կարող էինք
դիմադրել»: Սա արդեն Կոմանդոսի հնարքն էր: Երբ նա 10 զինվոր էր ուղարկում, կապով հաղորդում էր` 100–ն
եմ ուղարկում, հարյուրի փոխարեն ասում էր` հազար: Սրանք էլ մեկ–մեկ գրի էին առել ու հաշվել: Այդպես
դարձել էինք 20 հազար:
Արցախյան պատերազմին է նվիրված նաև «Լաչինի մարդասիրական միջանցք» ֆիլմը, որի հետ կապված
մեկ այլ դիպված եմ հիշում: Լաչինն արդեն ազատագրված էր, ռազմական գործողությունները դադարել էին և
նկարահանելու որևէ հետաքրքիր բան, ըստ էության, չկար: Լևոն Պետրոսյանի հետ դիրքեր գնացինք, ամեն
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ինչ խաղաղ էր, մեկ էլ հանկարծ մերոնց ու ադրբեջանցիների միջև կռիվ սկսվեց, հնչեցին կրակոցներ: Ես ու
Լևոնը միանգամից ոգևորվեցինք, անգամ ուրախացանք ու սկսեցինք անմիջապես նկարել տեսարանը՝ առանց
մտածելու, որ մի փամփուշտ էլ կարող է մեզ բաժին հասնել: Այսպիսին են կինոօպերատորները…
Շուշին ազատագրելուց հետո մեզ` օպերատորներիս, մի տուն տրամադրեցին: Այն վերանորոգեցինք, և
հիմնականում այնտեղ էին ապաստանում Արցախ եկած օպերատորները: Ցանկություն ունեինք տունը վերածել
յուրօրինակ մի ստուդիայի, որտեղ հսկայական աշխատանք կարելի էր անել, Արցախին նվիրված բազմաթիվ
ֆիլմեր ստեղծել: Բայց այդ տունը հետագայում մեր ձեռքից վերցրին: Այդ տարիներից ի վեր Արցախում
չեմ եղել: Արցախն այժմ իմ նկարած ժապավենների վրա է ու հիշողությանս մեջ: Աշխատանքային մոտ 50
տարիների ընթացքում 120–ից ավելի ֆիլմեր եմ նկարել: Խորհրդային տարիներից պահպանված մեդալներ ու
շքանշաններ ունեմ, որոնք կինոյում իմ անցած ճանապարհի յուրօրինակ պատմությունն են կարծես: Վատ չէր
լինի, եթե փոքրիկ մի հուշամեդալ էլ հիշեցներ արցախյան պատերազմի ժամանակ կատարած աշխատանքի
մասին: Ինձ համար դա կարևոր չէ, բայց թոռնիկներիս համար գուցե ինչ–որ բան կնշանակի:
Ալիսա Գևորգյան
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Ֆիլմագրություն
1963 – «Մարդ լինելու տաղանդը»
1964 – «Լեռնային պահակախումբ»
1967 – «Քաղաքի ռիթմերը»
1970 – «Մեկ հանցագործության հետքերով»
1972 – «Պետրոս Դուրյան»
1974 – «Ժամանակների հանդիպում»
1981 – «Արամ Խաչատուրյան»
1982 – «Կոմիտաս»
1985 – «Հող և ջուր»
1989 – «Ընտրիր մասնագիտություն»
1990 – «Դերենիկ Դեմիրճյան»

1990 – «Կինոն մեր կյանքում»
1991 – «Հայաստանի Հանրապետություն»
1991 – «Հանրաքվե»
1992 – «Ընտրություն»
1992 – «Շուշի. վերադարձ գերությունից»
1993 – «Արցախյան օրագիր»
1993 – «Լաչինի մարդասիրական միջանցքը»
1995 – «Արցախյան օրագիր»
1996 – «Տեր Աստված»
1997 – «Նախագահական ընտրություններ»
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Միքայել Ղազարյանը ծնվել է 1950 թ.: 1967–1970 թթ. աշխատել է
«Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես օպերատորի օգնական,
1970–1971 թթ.՝ «Երևան» հեռուստաֆիլմերի ստուդիայում որպես
ռեժիսորի ասիստենտ: 1971–1973 թթ. ծառայել է խորհրդային
բանակում:
1978 թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվ. պետական մանկավարժական
ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի ռեժիսորական բաժինը:
1978–1981 թթ. եղել է Անիի շրջանի ժող. թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը,
1983–1982 թթ. աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես
օպերատորի ասիստենտ, այնուհետ՝ ռեժիսորի ասիստենտ,
1983–1991 թթ.՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի պետական կոմիտեում
որպես ռեժիսոր:
1992 թ. աշխատանքի է անցել ՀՀ պաշտպանության նախարարության
լրատվական ծառայությունում որպես ռեժիսոր–օպերատոր: 1992 թ.
սեպտեմբերի 26–ին վիրավորվել է Լաչինում:
1996–2002 թթ. եղել է Հանրային հեռուստատեսության երաժշտական
հաղորդումների, 2001–2007 թթ.՝ «Հայրենիք» մանկական
հեռուստատեսության ռեժիսորը:
2002–2008 թթ. դասավանդել է Հեռուստառադիոակադեմիայում:
2005–ից ՀՀ ժուռնալիստների միության անդամ է:
Ռեժիսոր և օպերատոր Միքայել Ղազարյանն այսօր ֆիլմեր չի նկարում:
Երկար ժամանակ, ինչպես ասում է, սցենարների վրա է նստած: Մի
քանիսն արդեն սեղանին են: Դրանք ֆիլմ դառնալու հավակնությամբ
ապրող պատմություններ են, պատմություններ մարդու և մարդկային
մենակության մասին:

Երբ հաղթահարում ես վախն ու
հայտնվում առաջնագծում, ամեն ինչ
փոխվում է. քեզ համար կարևոր է
դառնում ընկերդ
ՄԻՔԱՅԵԼ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր

– Մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ, բայց նաև օպերատորական կուրսեր եմ անցել: Առաջին ուսուցիչս
այդ ոլորտում վաստակաշատ կինոօպերատոր Լևոն Աթոյանցն է: 60–ականների կեսերին նա Երևանում
հիմնեց առաջին արվեստի դպրոցներից մեկը, որտեղ գործում էր նաև օպերատորական խումբ: Այդ դպրոցն
ավարտած օպերատորներից շատերը հետագայում մեծ ավանդ ունեցան հայկական կինոյում: 1967 թ.
ընդունվեցի «Հայֆիմ» կինոստուդիա, որտեղ աշխատում էի հրաշալի անձնավորությունների հետ: Նրանք ինձ
շատ բան սովորեցրին մասնագիտական առումով: Շփվում էի ժամանակի այնպիսի անհատականությունների
հետ, ինչպիսիք էին Հենրիկ Մալյանը, Ալբերտ Յավուրյանը, Էդմոն Քյոսայանը, որի «Տղամարդիկ» ֆիլմի
աշխատանքներին եմ մասնակցել: «Գիքորը» ֆիլմում ասիստենտ եմ աշխատել: Մասնակցել եմ մի շարք այլ
ֆիլմերի աշխատանքներին:
Մասնագիտական ուղիս հետագայում շարունակվեց «Երևան» ստուդիայում: 1988–ին սկսվեց Ղարաբաղյան
շարժումը, և շնորհիվ իմ լավ բարեկամ, կինոօպերատոր Շավարշ Վարդանյանի, սկսեցի նկարահանումներ
կատարել Օպերայի հրապարակում: Մենք վավերագրում էինք այդ ժամանակ տեղի ունեցող բոլոր
իրադարձությունները: Շավարշը ֆիլմ էր նկարում նոր ձևավորվող հայկական բանակի մասին: Գիշեր–ցերեկ
աշխատում էինք այդ ֆիլմի վրա:
– Եվ 1992 թ. փետրվարին աշխատանքի անցաք ՀՀ պաշտպանության նախարարության լրատվական
ծառայությունում… Անդրադառնանք արցախյան շրջանին:
– Երևանում լրատվական սով կար, շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ մեկնում էինք Արցախ և սահմանամերձ
գոտիներ: Նկարահանումներ էինք կատարում ու վերադառնում Երևան: Այն ժամանակ այսօրվա
տեխնիկական հնարավորությունները չկային, չէինք կարող նյութը ուղարկել, ամեն մեկին էլ չէինք կարող այն
վստահել, ստիպված էինք ինքներս հասցնել:
Նկարահանող խմբերը բազմաթիվ փորձությունների են հանդիպել, երբեմն հրաշքով են ազատվել մահից:
Օպերատորները սկզբում տարերայնորեն էին գործում. ով ցանկանում, վեր էր կենում ու այս կամ այն ջոկատի
հետ գնում Արցախ նկարահանումների: Ոմանք կոնկրետ ջոկատների հետ էին աշխատում: Աշխատանքը
համակարգված չէր, և երբեմն կոպիտ սխալներ էին թույլ տրվում: Մարդիկ նկարում էին մեր դիրքերն ու
հրապարակում՝ մոռանալով, որ այդ նյութերը դիտում են նաև Ադրբեջանում: Մեր հրամանատարները հաճախ
դժգոհում էին: Ռազմական ղեկավարությունը որոշեց համակարգել այդ ամենը, և տեղին սահմանափակումներ
մտցվեցին:
– Ի՞նչ արտասովոր կամ հերոսական կերպարներ են դաջվել Ձեր հիշողությունում:
– Օրինակ՝ Ռեմ Մարդանյանը, որի մականունն Արցախում Ռեմբո էր: Նրա անունն իսկ ադրբեջանցիների
համար ահ ու սարսափ էր: Բացառիկ խելացի անձնավորություն: Երկու բարձրագույն ուսումնական
հաստատություն էր ավարտել: 1993–ին Արցախում զինադադար էր հայտարարված, այդ ընթացքում ես, Գնել
Նալբանդյանն ու Արայիկ Շարբաթյանը մեկնեցինք Լաչին, որի դիրքերից մեկը պահպանում էին Սովետաշենի
գնդի տղաները: 18 տարեկան նորակոչիկներ էին: Ջոկատի հրամանատարը Ռեմ Մարդանյանն էր: Նրա հետ
նստած` մոմի լույսի տակ զրուցում էինք, ու հանկարծ ադրբեջանցիները սկսեցին հարվածել գրադով: Առաջին
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Այն ժամանակ այսօրվա
տեխնիկական
հնարավորությունները
չկային, չէինք կարող նյութը
ուղարկել, ամեն մեկին էլ
չէինք կարող այն վստահել,
ստիպված էինք ինքներս
հասցնել:
Նկարահանող
խմբերը բազմաթիվ
փորձությունների են
հանդիպել, երբեմն
հրաշքով են ազատվել
մահից:

հարվածին Ռեմն արձագանքեց ընդամենը թեթև
ռեպլիկով, հետևեց երկրորդ հարվածը, Ռեմն ասաց՝
պերելյոտ է: Երբ հետևեց երրորդ հարվածը, ասաց՝
մեր վրա է: Ու «գրադն» ընկավ ուղիղ մեր բակը:
Բարեբախտաբար ոչ ոք չտուժեց, բացառությամբ
մի զինվորի, որի քթի ներքևի հատվածն էր թեթև
վնասվել:
Առավոտյան դիրքերում ուժեղ կռիվ էր ծավալվել,
երիտասարդ զինվորներից մեկը տանկ էր
խփել, պատկերացնո՞ւմ եք ոգևորությունը: Մենք
հասանք այն պահին, երբ տղաները դիրքերի
վրա քոչարի էին պարում: Իջանք խրամատ ու
սկսեցինք նկարահանումներ կատարել, և հանկարծ
ադրբեջանական տանկը հարվածում է մեզ: Զոհեր
չունեցանք, բայց լուրջ վիրավորվածներ կային: Չեմ
կարող նկարագրել իմ վիճակը, երբ կես ժամ հազում
ես ու բերանիցդ հող է թափվում, նայում ես շուրջդ
ու չես հասկանում` ի՛նչ է կատարվում, որտեղ ես,
երկնքո՞ւմ ես, թե՞… Չես հասկանում՝ ընկերներդ ո՞ղջ
են, թե՞ ոչ: Երբ ուշքի եկանք, սկսեցինք վիրավորներին
տեղափոխել դիրքերից, այդ ժամանակ սկսեցին
աշխատել թշնամու դիպուկահարները: Մի տղա կար,
սարսափելի վիճակում էր, հույս չունեինք, որ կփրկվի,
բայց փառք Աստծո, փրկվեց:
Ռեմն ինձ գրավել էր իր բացառիկ
համարձակությամբ: Ինձ թվում է` նա վախ չուներ,
այնքան հավասարակշռված էր իրեն պահում
ցանկացած իրավիճակում: Որպես հրամանատար`
նա գիտակցում էր՝ եթե ինքն իրեն կորցնի, կկորցնի
նաև տղաներին: Ուղիղ մեկ շաբաթ նրա ջոկատը
դիմակայել էր ադրբեջանցիներին՝ տալով ընդամենը
մեկ զոհ:
Պատերազմի դաշտում մահվան հանդեպ
վերաբերմունքն այլ է: Գնդակը գալիս է, և դու չգիտես՝
այն կհարվածի՞ քեզ, թե՞ ոչ: Մերոնք վերցրել էին
Սարսանգի ջրամբարն ու պահպանում էին դիրքերը:
Ես Տիգրան Դևրիկյանի հետ այնտեղ էի: Արցախցի
հրամանատարը շատ հանգիստ տոնով մեզ պատմում
է. «Երեկ առավոտյան այն դիրքից մեր տղաներից
մեկին հենց այստեղ թխալ են»: Մենք էլ նույն տեղում
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կանգնած ենք, այդ պահին վախենում ես, փորձում ես ինչ–որ ապահով տեղ մտնել, բայց երբ տեսնում ես
վիրավոր տղաներին, մոռանում ես վտանգի մասին, մտածում ես միայն նրանց փրկելու ուղղությամբ: Անկախ
քեզնից փորձում ես ինչ–որ բանով օգտակար լինել: Գիտես, որ ժամանակը չի սպասում ու յուրաքանչյուր
վայրկյան կարող է ճակատագրական լինել: Իմիջիայլոց, ի տարբերություն ադրբեջանցիների, հայերը երբեք
իրենց զոհված ընկերներին մարտի դաշտում չէին թողնում: Չեմ ուզում պատերազմից մանրամասներ պատմել,
որովհետև մեր զրույցը կարող է վերածվել սարսափ ֆիլմի, բայց այնտեղ ամեն ինչ պատահում է:
1993 թվականին ստեղծվեց «5–րդ բրիգադը», որի հրամանատարն էր Ռեմ Մարդանյանը: Այդ ջոկատից
70–ն անց մի տարեց մարդ է տպավորվել: Նրա արտաքինն արդեն ամեն ինչ ասում էր: Տարիներ անց
հանդիպեցի նրա որդուն, պարզվեց, որ հայրը պատերազմից հետո է մահացել, անցել էր ամբողջ
պատերազմը: Այս ջոկատում տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ էին համախմբվել, մի մասն
անգամ չէր պատկերացնում, թե ուր է եկել: Նրանց մեջ կային նաև հիասթափվողներ: Ոմանք չէին դիմանում
դժվարություններին:
Երբ հաղթահարում ես վախն ու հայտնվում առաջնագծում, ամեն ինչ փոխվում է. քեզ համար կարևոր է
դառնում ընկերդ, հասկանում ես, որ միասին արդեն ուժ եք: Պատերազմի ամենակարևոր դասերից մեկը հենց
դա է՝ գնահատել ընկերություն ասվածը, մարդ հասկացողությունը: Այնտեղ տարբեր մարդկանց եմ հանդիպել,
այդ թվում նաև այնպիսիներին, որոնք հանցագործներ էին ու եկել էին Արցախ միայն պատսպարվելու համար,
բայց պատերազմն այն տեղն է, որտեղ նաև ինքնամաքրվում ես, մարդկային հարաբերություններն այստեղ
վերարժևորվում են: Այս միջավայրում կեղտը խանգարում է, չես կարող ապրել դրանով, պիտի մաքրվես,
որպեսզի կարողանաս բնականորեն հարմարվել միջավայրին:
– Ի՞նչ ֆիլմեր ծնվեցին Ձեր նկարահանումներից:
– Ռազմական թեմայով առաջինը «Դառնալ զինվոր» ֆիլմն էր: Այն զրոյից ստեղծված հայկական բանակի
մասին է՝ իր անցած ուղիով ու առօրյայով: Հետագայում նկարեցի «Գերիներ» ֆիլմը, որը պատմում է, թե
ինչպես են մարդիկ Ադրբեջանում զորակոչվել ու Հայաստանում գերության մեջ հայտնվելուց հետո ինչպես են
նրանց վերաբերվել:
«Սև հովազներ» ֆիլմը, որ պատմում է համանուն ջոկատի անցած մարտական ուղու մասին, «Հաղթությունը»,
որ «Մուշ» հետախուզական ջոկատի պատմությունն է, իսկ «Կարոտից խելառը» ֆիլմը նվիրված է ազգային
հերոս Թաթուլ Կրպեյանին:
Երբ առաջարկություն ստացա նկարել Թաթուլի մասին ֆիլմը, որոշեցի ուսումնասիրել՝ ինչ կա ընդհանրապես
նրա մասին: Մի գիրք ընկավ ձեռքս, պարզվեց, որ Թաթուլը նաև հրաշալի բանաստեղծություններ է գրել,
երգել է ազգագրական խմբում: Գիրքն ընթերցելուց հետո որոշեցի Թաթուլին ներկայացնել ոչ թե որպես
ռազմիկ, այլ մի մարդ, որը մինչև Շահումյանում հերոս դառնալն ապրում էր բնականոն կյանքով, երգում էր իր
էրգրի երգերն ու գրում բանաստեղծություններ: Ինձ այնքան պատմություններ էին պատմել Թաթուլի մասին,
որ ֆիլմը նկարելիս խճճվել էի, չգիտեի՝ որը օգտագործեմ, որը՝ ոչ:
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– Ինչպիսի՞ վերջաբան եք տեսնում արցախյան հակամարտությանը: Հայերի և ադրբեջանցիների խաղաղ
համակեցությունը հնարավոր համարո՞ ւմ եք:
– Ժամանակին մի մեծ նախագծի մասին էի մտածում, ստեղծել միջազգային ինտերնացիոնալ
հեռուստաընկերություն, որը կմիավորեր տարբեր ազգերի երեխաներին, այդ թվում և հայ ու ադրբեջանցի:
Նրանք կարող էին շփվել եթերում, տեսակետներ փոխանակել, ճանաչել միմյանց: Ես կարծում եմ` այդ
երկխոսությունը պետք է կայանա այն սերնդի միջոցով, որն այսօր պետք է ձևավորվի: Ընդհանրապես այս
հակամարտությունը չափազանց խորն է նստած մեր արյան մեջ, բայց ես չգիտեմ՝ ինչպիսին կլինի դրա
վերաբերյալ իմ թոռնիկի կարծիքը: Եթե նա ավելի կոսմոպոլիտ լինի միայն այն պատճառով, որ Հայաստանից
հեռու է, դա արդեն խնդիր է: Արտագաղթն այսօր մեր թիվ մեկ չարիքն է:
Ալիսա Գևորգյան
2015
Ֆիլմագրություն
Ռեժիսոր
Վավերագրական
1992 – «Դառնալ զինվոր»
2007 – «Սև հովազներ»
2008 – «Կարոտից խելառը» (Թաթուլ Կրպեյան)
2008 – «Հաղթություն»
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Բենիամին Ղարախանյանը ծնվել է 1949 թ. Հադրութի շրջանի
Խծաբերդ գյուղում։ Այնուհետև ընտանիքը տեղափոխվել է
Ստեփանակերտ: 1968–73 թթ. աշխատել է «Ազերբայջանֆիլմ»
կինոստուդիայում որպես օպերատոր, 1973–1980 թթ.` «Սովետական
Ղարաբաղ», իսկ 1980–1988 թթ.` Ասկերանի շրջանային «Կարմիր
դրոշ» թերթերում որպես ֆոտոթղթակից: Ստեղծման օրից աշխատում է
Արցախի հանրային հեռուստատեսությունում։ Արժանացել է «Վաչագան
Բարեպաշտ» և «Շուշիի ազատագրման համար» մեդալների, ԼՂՀ
կառավարության Եղիշեի անվան ամենամյա և «Շողակաթ» ստուդիայի
մրցանակներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ–ի կողմից
արժանացել է «Լավագույն օպերատոր» կոչման: ԼՂՀ վաստակավոր
լրագրող է:
Ութ հեռուստաֆիլմերի էկրանավորման համահեղինակ է:

Եթե լավ կադր ես որսում,
հաշվում ես, որ լավ դիպուկահար ես,
խփել ես

ԲԵՆԻԱՄԻՆ
ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ
Օպերատոր

– Պարոն Ղարախանյան, Ձեր կենսագրությունից
հստակ երևում է, որ պատերազմի
նկարահանումները գործի բերումով էիք անում,
փաստորեն Արցախի հեռուստատեսության
հիմնադիրներից եք:
– Այո, բայց եղել է պահ, երբ հեռուստատեսություն
չկար, շենքը պայթեցրին, բայց շարունակում
էի կամերայով աշխատել: Փորձել եմ ստեղծել
տարեգրություն, և կարծում եմ՝ դա ստացվել է:
– Ուրեմն դեռ այն ժամանակ կար այդ
մտայնությունը՝ եղելությունը տեսագրել և
պահպանել պատմության համար:
– Իհարկե: Երբ սկսեցինք հեռուստատեսությունում
աշխատել, վեց օպերատոր էինք՝ Գագիկ Սիմոնյանը,
Գագիկ Մկրտչյանը դրսից եկածներից, վեցը
տեղացիներ էին: Ես էի, Սերգեյ Համբարձումյանը,
Արթուր Ներսիսյանը, Ալբերտ Հարությունյանը, Վադիմ
Մկրտչյանը… Տղաները զինվորագրվեցին, բայց մեկը
պետք է մնար և այդ տարեգրությունն աներ, այդ
բախտն ինձ է վիճակվել: Ես մի քանի անգամ փորձել
եմ Սերգեյ Համբարձումյանին կռվի դաշտից հանել,
ասում էի. «Սերգեյ ջան, մենակ չեմ հասցնում, ֆրոնտը
շատ մեծ է, երկու օր մի ֆրոնտում, երկու օր՝ մյուս
ֆրոնտում»: Չկարողացա համոզել, դրսից էլ տղաները
գալիս օգնում էին, Շավարշ Վարդանյանն էր, օրինակ,
շուտ–շուտ գալիս, լուսահոգի Տիգրան Գևորգյանն էր
շուտ–շուտ գալիս՝ նկարահանումներ անում: Տղաները
Երևանից գալիս՝ օգնում էին: Բայց ես այն ժամանակ
միայն պատերազմ չէի նկարում, նաև, օրինակ,
երեխաներին, թե ինչպես են այստեղ գոյատևում:
– Դա էլ է պատերազմ:
– Այո, և պատերազմից հետո միտք ծագեց ֆիլմ
սարքել երեխաների մասին, այդ ֆիլմը՝ «Անպաշտպան
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Չեմ մոռանում. Սարսանգի
մարտում թուրքերի տանկը
խփեց մեր տղաների
դիրքերին, մի չորս արկով:
Վեց հոգի՝ կողքիս վիրավոր
ընկած: Ես էլ էի թեթև
վիրավորվել, արդեն պահը
չէր նկարելու:
... Ես և Ազգային ժողովի
վարորդը սկսեցինք
վիրավորներին կապել
ու հանել: Էլ չգիտեմ, թե
հանելու ժամանակ տանկը
մեզ քանի անգամ խփեց,
հրաշքով փրկվեցինք:

աշխարհամասը», Պետերբուրգում մոնտաժեցի, կարծում եմ՝ ստացվել է: Պատերազմից հետո ֆիլմեր շատ եմ
հավաքել:
– Ենթադրում եմ՝ երբ կինոգործիչը գնում է ռազմի դաշտ, նրա մեջ երկու անձ են միմյանց դեմ պայքարում:
Մեկի մեջ հաղթում է ազատամարտիկը, հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցելու մղումը, մյուսի մեջ՝
մասնագիտական պատասխանատվությունը:
– Անկասկած: Ես էլ էի այդպես մտածում, ասում էի՝ հիմա որ զենքը վերցնեմ գնամ կռվեմ, իսկ ո՞վ է այդ
տարեգրությունը ստեղծելու: Եվ այսօր լավ թե վատ, ինձ լավ եմ զգում, որ կարողացել եմ գործի գոնե մի մասն
անել:
– Ինչո՞ւ մի մասը:
– Բանն այն է, որ այն ժամանակ այստեղ շատ դժվար էր կասետ՝ տեսաերիզ ճարել: Նկարահանում էիր, բերում
նյութը, հավաքում հաղորդումը, ուղարկում դուրս, բայց չնայած ժապավենի վրա դեռ էլի նյութ էր լինում, որը
կարող էր մի ուրիշ հաղորդում դառնալ, ստիպված էիր ջնջել և նոր նյութ նկարել, նոր նկարահանում անել:
Չկար, դժվար էր, ժապավեն չէր ճարվում:
– Փաստորեն մեծ թվով նկարահանումներ այդ պատճառով չեն պահպանվել:
– Ահռելի նյութ: Իմ նկարահանումների մեծ մասը, կարելի է ասել՝ մոտ 60 տոկոսը ոչնչացել է: Իսկ երբ
հեռուստատեսության շենքը թուրքերը պայթեցրին, հաշվեք, որ մեր ունեցած–չունեցածը լրիվ կորավ: Այսօր շատ
եմ ափսոսում, հիշում եմ, որ այս կամ այն կադրը ես ունեցել եմ, նկարել եմ, այսօր դրա անհրաժեշտությունը կա,
բայց չկա, կորել է, քանի որ կա՛մ վրան ուրիշ նյութ ենք նկարել, որովհետև չէինք կարող չնկարել, կա՛մ ոչնչացել
է:
– Լավ, չկա՞ր մեկը, որ գներ և ուղարկեր այդ տեսաերիզները:
– Ո՞վ գներ, ո՞վ ուղարկեր: Մարդ չէր մնացել, որ չխնդրեի: Երբ արտասահմանից գալիս էին նկարահանող
խմբեր, գնում խնդրում էի, թե տղերք, գոնե մի կասետ տվեք, որ նկարեմ: Լինում էր, որ տալիս էին, լինում էր՝
ոչ: Միակ մարդը Լևոն Հայրապետյանն էր, որ մի տուփ կասետ է ուղարկել: Չեք պատկերացնի, թե դա ինչ
ուրախություն էր: Դա իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերից էր:
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– Երևի ավելի լավ նվեր Ձեր կյանքում չի եղել:
– Այո: Դրանից հետո ավելի հանգիստ սկսեցի աշխատել: Հիմա, երբ այդ կասետները նայում եմ, մտածում եմ,
որ այդ կադրերն այսօր չէին լինի, եթե Լևոն Հայրապետյանն այդ նվերը չաներ:
– Ասում եք՝ հիմա հիշում եք որոշ կադրեր, որոնք այլևս չկան, դրանցից որոնք են, որ շատ եք ափսոսում:
– Շատ–շատ են: Օրինակ՝ երբ ռուսները դեռ այստեղ էին, գնացինք մետաքսի կոմբինատ, ինչ–որ թուրքերի
գերի էին վերցրել, ուզում էի նկարել: Երբ մտանք տարածք, ռուսները, մեր դեմն առնելով, ուզում էին
կամերան խլել: Ես այդ ամենը նկարում էի, թե ինչպես են հայերին բռնում ծեծում: Հետո նրանք ինձնից
կամերան խլեցին, ես հետ խլեցի… Այդ ամենը նկարվեց, հազվագյուտ կադրեր էին, բայց դրանք չկարողացա
պահպանել, քանի որ ժապավենի խնդիր ունեի: Այդ ժամանակ Կրկժանում հայերի էին բռնել: Մեկին
սպանել էին, մյուս երեքին ծեծել էին… Է, ինչպե՞ս դա չնկարահանես: Եվ ստիպված էի դա անել այն ռուսների
գործողությունների ժապավենի վրա: Հիմա շատ եմ ափսոսում, որ այդ կադրերը չկան: Այսօր դրանք շատ
պետք էին:
– Ձեր նկարած հերոսներից ո՞վ է ավելի շատ տպավորվել, կամ նկարահանված մարտերից որո՞նք են ավելի
խոր հետք թողել Ձեր հիշողության մեջ:
– Հետք թողած կռիվներ շատ կան: Երկու անգամ շրջափակման մեջ եմ ընկել, մի կերպ դուրս ենք եկել:
Չեմ մոռանում. Սարսանգի մարտում թուրքերի տանկը խփեց մեր տղաների դիրքերին, մի չորս արկով: Վեց
հոգի՝ կողքիս վիրավոր ընկած: Ես էլ էի թեթև վիրավորվել, արդեն պահը չէր նկարելու: Մի կին զինվոր կար՝
հաթերքցի Սիրանը, Սիրան տատիկ էինք ասում այդ կնոջը: Կամերան տվեցի Սիրան տատիկին, ասացի՝
դու կամերան հանիր, մենք էլ փորձենք վիրավորներին հանել: Ես և Ազգային ժողովի վարորդը սկսեցինք
վիրավորներին կապել ու հանել: Էլ չգիտեմ, թե հանելու ժամանակ տանկը մեզ քանի անգամ խփեց, հրաշքով
փրկվեցինք:
– Ուրեմն օպերատորը նույն զգացումո՞վ է մեկնում ռազմաճակատ, չգիտես՝ կվերադառնա՞ս, թե ոչ:
– Այո, բայց տարբերությունն այն է, որ կռվի գնացողը գիտի՝ զենք ունի: Քո զենքը տեսախցիկն է,
տեսախցիկով կրակել չես կարող, քո կրակածը կադրն է, որ որսում ես: Եթե լավ կադր ես որսում, հաշվում
ես, որ լավ դիպուկահար ես, խփել ես: Օրինակ՝ Քոչարյանը կանչում է ինձ ու ասում, որ Ռուսաստանից
ինֆորմացիա են ուզում այն մասին, որ թուրքերը ռմբակոծում են Մարտակերտ քաղաքը. «Հիմի պետք է գնալ
ու նկարահանել»: Տեսախցիկը վերցնում գալիս եմ շտաբ, ասում եմ՝ պիտի գնամ Մարտակերտ: Ասում են.
«Էստեղից Մարտակերտ ո՞նց պիտի գնաս, սպասիր մինչև մեքենա գա, որն էստեղից պիտի զինամթերք տանի»
Մի «Կամազ» է գալիս, զենքը բարձում են, բարձրանում եմ ու դրանց վրա նստած՝ հասնում Մարտակերտ:
Քանի՜ անգամ է եղել այդպես, ես, խմբագիրը, զենք–զինամթերքը բարձած, մեքենաների վրա գնացել հասել
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ենք նկարահանումների վայրը: Գալիս հասնում
եմ Մարտակերտ, քանի ժամ սպասում եմ, թե
երբ ինքնաթիռը կգա, որտեղից կմտնի… Երկար
սպասողական վիճակ, որովհետև չգիտես՝ երբ կլինի
և ինչպես: Պատկերացրեք՝ երկու օր է պետք եղել,
որպեսզի ունենամ այն կադրը, թե ինչպես են մերոնք
ինքնաթիռը խփում: Երկու օր սպասել եմ, գոնե մի
կրակոց չի եղել: Բայց մի ֆրանսիացի օպերատոր
կար՝ Լեոն, եկավ, գնաց Չլդրան, պատահականորեն
հենց հասնում է տեղ, զինվորը խփում է ինքնաթիռը:
Բախտի բան է: Իսկ ես օրերով սպասում էի, որ նման
պահ նկարեմ… Մի խոսքով, գնացի Մարտակերտ,
նկարահանումներն արեցի. ինքնաթիռը գնդակոծեց,
հարցազրույցներ, զոհեր, վիրավորներ, ինչ կար,
նկարեցի, բերեցի: Այդ տեսագրությունն անմիջապես
ուղարկեցինք Երևան, որ այնտեղ նյութը հավաքեն,
ուղարկեն Մոսկվա: Մինչ այսօր այդ տեսաերիզը չկա,
ի՜նչ կադրեր էին: Գնաց ու հետ չեկավ: Նման բաներ
շատ են եղել:
... Ես այն ժամանակ
միայն պատերազմ չէի
նկարում, նաև, օրինակ,
երեխաներին, թե ինչպես
են այստեղ գոյատևում:

– Պարո՛ն Ղարախանյան, մոտավորապես քանի՞
ֆիլմ ունեք պատերազմի թեմայով:
– Առաջին ֆիլմը «Պոլիգոնն» էր, ես ու Գագիկ
Սիմոնյանն ենք մոնտաժել Մոսկվայում: Բայց
հիմնականում պատրերազմից հետո սկսեցի ֆիլմերի
վրա աշխատել: «Անպաշտպան աշխարհամաս»,
«Արևորդիք», Մարտակերտի ֆիլմը, Հադրութի ֆիլմը,
դաշնակների մասին երկու ֆիլմ ունենք, Շահումյանի
մասին, մի տասը ֆիլմ:
– Դրանք ցուցադրվո՞ւմ են:
– Իհարկե, ասենք՝ Շահումյանի օրն է, ուրեմն այդ
առիթով Շահումյանի մասին ֆիլմն է գնում եթեր: Մի
յոթ ֆիլմ մրցանակ է ստացել:
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– Փաստորեն ձեր հեռուստատեսությունում դրանք
հիմա էլ լայնորեն օգտագործվում են, իրենց դերը
կատարում են: Իսկ դրանք կարո՞ղ ենք ցույց տալ
աշխարհին: Չէ՞ որ այդ ֆիլմերը ցուցադրելուց
հետո այլևս հարկ չի լինի բացատրել, որ այս
պատերազմը ոչ թե տարածքի կռիվ է երկու
երկրների միջև, այլ ինքնապաշտպանություն,
գոյության կռիվ սեփական կյանքը, ընտանիքը,
հայրենիքը, հողը պաշտպանելու համար:
– Անկասկած, հենց դրա համար ենք ստեղծել, հենց
դրա համար ենք մեր կյանքը վտանգել: Օրինակ՝
«Անպաշտպան աշխարհամասը», որ նկարել ենք,
հատուկ թարգմանել ենք ռուսերեն, բայց ես շատ
կուզեի, որ այն թարգմանվեր նաև անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմաներեն, որ ցուցադրվեր աշխարհով
մեկ: Բայց չի արվում: Կա՛մ պետությունը պիտի
անի, կա՛մ որևէ հովանավոր: Ինչքա՜ն ենք խոսել այդ
մասին: Ավելին ասեմ, մինչև հիմա չեմ կարողանում
արխիվս կարգին թվայնացնել, որ մնա պատմության
համար: Ես ունեմ թվայնացված, բայց կոշտ դիսկի
վրա, իսկ եթե կոշտ դիսկը փչանա, հաշվիր, որ
կորցրել ես: Ֆինանսական միջոցների հարց է:
Գոնե այն սարքը պիտի ունենաս, մեխանիզմ պիտի
ունենաս, որ եղած տեսաերիզները դնես մեջը, ամիսը
մեկ ժապավենը գնա–գա, որ նկարվածը չփչանա:
Մագնիսական դաշտ է, կամաց–կամաց իրար վրա
նստում ու փչանում են:
– Ի՞նչն է պատճառը, որ այդպիսի պատերազմ
տարանք, դիմացանք, հաղթեցինք,
այդքան նկարահանումներ արվեցին, բայց
գեղարվեստական ֆիլմերում դա չկա, կամ այն
չափով չկա, որքան ցանկալի է:
– Առայժմ չկա: Ես օրինակ՝ դեմ եմ, որ մարդիկ,
որոնք պատերազմից բնավ տեղյակ չեն, նստում
գիրք են գրում, մի մարդու պատմություն են գրում,
որին ո՛չ տեսել են, ո՛չ շփվել: Օրինակ՝ գրում են, որ
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Իմ նկարահանումների մեծ
մասը, կարելի է ասել՝ մոտ
60 տոկոսը ոչնչացել է: Իսկ
երբ հեռուստատեսության
շենքը թուրքերը
պայթեցրին, հաշվեք, որ
մեր ունեցած–չունեցածը
լրիվ կորավ: Այսօր շատ եմ
ափսոսում...

Լեոնիդ Ազգալդյանը 1996 թ. զոհվել է այսինչ տեղում: Այնինչ նա զոհվել է 1992 թվականին: Այդ գրքով հիմա էլ
դպրոցներում ուսուցանում են երեխաներին:
– Ուրեմն պատերազմի մասին գեղարվեստական ֆիլմ կարող են նկարել միայն նրանք, ովքեր տեսե՞լ են
այն:
– Ոչ, իհարկե ոչ: Բայց թող գան, ուսումնասիրեն, հանդիպեն տղաների հետ, որոնք կան կադրերում և
ողջ են մնացել, հետո նոր՝ եղած նյութերի հիման վրա սցենարիստը գրի սցենարը: Ես ինքս ցանկանում
էի գեղարվեստականի վրա աշխատել, բայց դա ահռելի ֆինանսներ է պահանջում: Եթե ես այսօր չեմ
կարողանում արխիվս նորմալ թվայնացնել, ի՞նչ գեղարվեստականի մասին կարող է խոսք լինել: Բացի այդ,
եթե այսօր ուզում ես սովորական դերասաններով գեղարվեստական ֆիլմ նկարել, աշխարհին չես զարմացնի:
Պետք է շատ լավ դերասաններ հրավիրես, լավ տեխնիկա ունենաս: Այն տեխնիկան, որ հիմա մենք
օգտագործում ենք, աշխարհում վաղուց անցյալի գիրկն է անցել, մենք է, որ օգտագործում ենք:
– Դուք հավանաբար մեզ հայտնի ու անհայտ գրեթե բոլոր հերոսների հետ եք շփվել, ամենահարազատը
Ձեզ համար ո՞վ է:
– Բոլորն են հարազատ, ուրիշ հարց է՝ ում էի հանդիպում, որից հետո միշտ զարմանքով էի հետ գալիս,
ամբողջ գիշեր մտքումս պտտվում էին այդ մարդու խոսքերը, յուրաքանչյուր բառն ուզում էի հասկանալ, թե
ինչու այդպես ասաց: Լեոնիդ Ազգալդյանը, Մոնթեն… Այդ տղաների շուրթերից արտաբերված յուրաքանչյուր
բառ մտածելու տեղիք էր տալիս: Ես նրանցից հենց էնպես ասված խոսք չեմ լսել: Առօրյայում Ավոյի խոսքի
մեջ ամենից հաճախ հնչող բառը էշն էր: Բայց ռազմական խորհրդակցությունների ժամանակ լսում էր բոլոր
հրամանատարների խոսքը, ու հետո, երբ ինքն էր խոսում, ապշում էիր: Ստրատեգ էր, նա ծնվել էր ռազմիկ
լինելու համար:
Ռուզան Բագրատունյան
2016
Ֆիլմագրություն
Օպերատոր
1997 – «Անպաշտպան աշխարհամաս»
1997 – «Գաբո ապա»
1999 – «Համանվագ»
2000 – «Արևորդիք»
2000 – «Սուրբ Ամենափրկիչ»
2001 – «Դրախտավայր»
2001 – «Տղամարդիկ»
2002 – «Հպարտություն, որի անունն է Արցախ»
2007 – «1967»
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Արթուր Ներսիսյանը ծնվել է 1963 թ. Ստեփանակերտում: 1985 թ.
ավարտել է Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի
պատմության ֆակուլտետը: 1985–1987 թթ. ծառայել է ԽՍՀՄ զինված
ուժերում:
1988–2005 թթ. աշխատել է հեռուստատեսությունում որպես
օպերատոր, 1995–96 թթ.` գլխավոր օպերատոր, 2005– 2006 թթ.՝
«Արվարդ» ՓԲԸ–ում որպես գործադիր տնօրեն, 2007–2011թթ.՝ ԼՂՀ
Հանրային հեռուստառադիոընկերությունում որպես ծրագրերի տնօրեն,
2011–ից՝ գործադիր տնօրեն:
Մի շարք հեռուստաֆիլմերի և հաղորդումների հեղինակ է:
Պարգևատրվել է «Վաչագան Բարեպաշտ» և «Մայրական
երախտագիտություն» մեդալներով:

Մենք կապող օղակ էինք քաղաքի ու
ճակատի միջև

ԱՐԹՈՒՐ
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Օպերատոր

– 1988 թ. մայիսից՝ հենց հիմնադրման օրից աշխատում եմ հեռուստատեսությունում: Ես ուրիշ կրթություն էի
ստացել, բայց սկսեցի ինձ փորձել օպերատորական գործում: Սկզբում օպերատորի ասիստենտ էի, հետո, երբ
պատերազմը սկսվեց, արդեն աշխատում էի որպես օպերատոր: Այդպես, գործի բերումով, դարձանք շարժման
տարեգիր:
– Հենց սկզբից մտայնություն կա՞ր, որ տարեգրություն եք ստեղծում:
– Ոչ, այն ժամանակ ոչինչ էլ չէինք մտածում, ուղղակի իրադարձություններն էինք արձանագրում, ո՞վ գիտեր,
թե վերջն ինչ է լինելու: Ուղղակի ընթացքում արդեն երևաց, որ մեր աշխատանքը տեղին ու ժամանակին է:
Երկիրը պարտերազմի մեջ էր, ու ոչ ոք չէր կարող անմասն մնալ: Մեզ մոտ ամեն ինչ շատ ավելի վաղ էր
սկսվել՝ 1988–89 թվականներից, անընդմեջ ընդհարումներ էին լինում, որոնք կամաց–կամաց վերաճեցին
պատերազմի: Բուն պատերազմը, կարելի է ասել, սկսվեց 1991 թ. դեկտեմբերին: Բացի այդ, մեզ մոտ ճակատ
և թիկունք հասկացությունները հարաբերական էին: Մեզ համար առանձնապես տարբերություն չկար,
ըստ էության՝ թիկունք չկար, ինչպես ռմբակոծում էին առաջնագիծը, այնպես էլ՝ խաղաղ բնակավայրերը,
նշանակություն չուներ, թե որ ուղղությամբ էիր գնում, Մարտակերտի՞, Հադրութի՞, թե մի այլ ուղղությամբ:
Պատերազմն ամենուր էր: Ճիշտն ասած, չեմ սիրում հիշել պատերազմը, թեև ինչքան ուզում ես մոռանալ, չի
ստացվում:
– Բնական ինքնապաշտպանական մեխանիզմ է, մարդ չի ուզում վերապրել ցավն ու տառապանքը, բայց
Ձեր գործն այնպիսին է, որ ստիպված էիք ոչ միայն տեսնել այդ ամենը, այլև բերել, մոնտաժել, հիմա էլ
նկարված տեսնել, ինչպե՞ս էր դա հոգեբանորեն հաջողվում:
– Սկզբնական շրջանում շոկ ես ապրում, բայց հետո սովորական է դառնում: Հիմա, երբ այսքան
հեռավորությունից նայում եմ, ինձ համար էլ է զարմանալի, թե ինչպես էինք կարողանում, բայց այն
ժամանակ սովորական, կարծես կենսակերպ էր դարձել: Մեր տղաներն առաջնագծում էին, ու մենք մեզ
պատասխանատու էինք զգում, որ ինչ–որ կերպ օգտակար լինենք: Նրանց ձեռքին զենքն էր, քո ձեռքին էլ՝
տեսախցիկը, ու քո աշխատանքը համապատասխան ձևով պիտի անեիր: Բացի այդ, մենք զգում էինք, որ
մեր ներկայությունն առաջնագծում ոգևորություն էր բերում: Նաև՝ քաղաքում, բնակչության շրջանում: Մի
պահ կար, որ քաղաքում շատ քիչ բնակչություն էր մնացել, բայց մենք մտածում էինք, որ եթե մեկ կամ երկու
հեռուստադիտող էլ մնացած լինի, ուրեմն պետք է աշխատենք: Եվ կյանքը ցույց տվեց, որ այդ աշխատանքն
ահռելի հոգեբանական ազդեցություն է ունենում: Մարդիկ շատ ընկճված էին, ու եթե տեսնում էին, որ
հեռուստատեսությունը գործում է, մտածում էին, որ ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ, ամեն ինչ կորած չէ: Մենք
փաստորեն կապող օղակ էինք քաղաքի ու ճակատի միջև:
– Ի՞նչ կադրեր կամ դեպքեր են տպավորվել:
– Երբ չես ուզում հիշել, չես էլ ուզում առանձնացնել: Բայց մի բան գոհունակությամբ եմ հիշում: Մի անգամ
արևելյան ուղղությամբ ռազմական գործողություն էր: Զինվորներից մեկը վիրավոր էր, պետք էր ներերակային
սրսկում անել: Բայց քանի որ մութ էր, բուժքույրն անելանելի վիճակում էր: Տեսախցիկի վրա մի փոքր լամպ
կա: Բայց մարտկոցն էլ արդեն նստում էր: Ընտրություն պիտի անեիր, կա՛մ պիտի նկարահանում անեիր, կա՛մ
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լամպը վառեիր բուժքրոջ համար: Ես, իհարկե, լամպը վառեցի, և բուժքույրը կարողացավ իր գործն անել:
Միակ անգամն էր, երբ չափսոսեցի, որ նկարահանումը խափանվեց:
– Պատերազմը օպերատորի կամ ռեժիսորի մեջ ինչ–որ բան փոխո՞ւմ է:
– Պատերազմը մասնագետին չէ, ընդհանրապես մարդուն է փոխում:
– Ասում եք՝ այն ժամանակ ձեր նկարահանումները և՛ թիկունքում, և՛ առաջնագծում հոգեբանական
ազդեցություն էին թողնում, իսկ այսօ՞ր:
– Իհարկե, այսօր էլ մեծ դեր են խաղում: Մեր նկարահանումները դարձան արխիվ, դարձան պատմություն:
Մեր ձեռքի տակ եղած նյութերը մենք կարողացանք առավելագույնս օգտագործել և՛ ֆիլմեր, և՛ հաղորդումներ
պատրաստելու համար, և՛ մեզ համար, և՛ դրսի: Դրանք մեր առօրյա կյանքի մի մասն են, մշտապես
ցուցադրվում են: Իհարկե, ոչ այն հաճախականությամբ, ինչ հետպատերազմյան շրջանում: Եվ մեր ունեցած
կադրերը այսօր էլ շատ ֆիլմերի համար սկզբնաղբյուր են ծառայում: Օրինակ՝ վերջերս Չեխիայից էին եկել,
Արցախի մասին ֆիլմ էին նկարում, և օգտվեցին մեր տրամադրած նյութերից:
– Մեր կինոգործիչներից մեկն ասում է, որ վավերագրական կինոյի ժամանակն ավարտվել է, արդեն
պետք է սկսվի խաղարկային կինոյի փուլը:
– Եթե մենք իրականում հասել ենք դրան, ես միայն կողջունեմ: Ուղղակի գեղարվեստականն ուրիշ է,
վավերագրականը՝ ուրիշ: Պատերազմը տեսածի ու չտեսածի ընկալումները տարբեր են: Հնարավոր է՝
շատ լավ ֆիլմ նկարեն, փառատոներում ցուցադրեն, բայց պատերազմի հետ կապ չունենա: Կարևոր է՝ այդ
նկարողը տեսե՞լ է, թե պատմածով է նկարել:
– Վավերագրական ֆիլմերը չե՞ն օգնի նոր սերնդին, որպեսզի որակով գեղարվեստական ֆիլմեր նկարեն:
– Իհարկե կօգնեն:
– Ուրեմն ինչո՞ւ չեն ստեղծվում: Հայրենական պատերազմից հետո հարյուրավոր ֆիլմեր են ստեղծվել, 70
տարի է անցել, և դեռ էլի շարունակում են նկարել, իսկ մենք…
– Գիտեք ինչ, որքան էլ այդ տեսարանները դիտեն, ուսումնասիրեն, մարսեն, դեռ բավական չէ, տաղանդի
հարց է: Տաղանդն էլ երևան է գալիս այնտեղ, որտեղ դպրոց կա, միջավայր կա, այնպես որ այդ հարցը
Երևանում տվեք:
Ռուզան Բագրատունյան
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Արա Շարբաթյանը ծնվել է 1959 թ. Երևանում: 1976 թ. աշխատանքի է
անցել «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես կինոնկարահանման
տեխնիկայի սպասարկման մեխանիկ, երկամյա զինվորական
ծառայությունից հետո վերադարձել է նույն աշխատանքին: Այնուհետև
աշխատել է Պետական երիտասարդական կամերային թատրոնում
որպես լուսանկարիչ, Կոմերիտմիության պատմության թանգարանում`
լուսանկարիչ, լաբորատորիայի վարիչ, Կինոսիրողների ակումբ–
լաբորատորիայում` ավագ մեթոդիստ, ապա` ռեժիսոր:
1987–1992 թթ. սովորել է Արևելասիբիրյան մշակույթի ինստիտուտի
ռեժիսուրայի բաժնում:
1992 թ. կամավոր անցել է ծառայության ՀՀ Զինված ուժերում որպես
ռազմական օպերատոր, բաժնի վարիչ: 1992–1994 թթ. մասնակցել է
ՀՀ սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման
պատերազմին: 1992 թ. ծանր վիրավորվել է, մեկ ամիս հետո կրկին
մեկնել ռազմաճակատ:
1998–ից սպայական ծառայությունը շարունակել է ՀՀ ԱԱԾ–ում և ՆԳ
նախարարությունում: 2008 թ. զորացրվել է առողջական խնդիրների
պատճառով, ունի մայորի կոչում: Քաղաքացիական աշխատանքի է
անցել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում որպես
օպերատոր:
Այժմ զբաղված է մասնագիտական և ստեղծագործական
աշխատանքներով:
Պարգևատրվել է անվանական զենքով, Արիության մեդալով,
ծառայության ընթացքում ևս 26 անգամ արժանացել է պետական և
գերատեսչական տարբեր պարգևների:
Նրա նկարահանած փաստավավերագրական ֆիլմերը 5 անգամ
մասնակցել են դետեկտիվ ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների
«Օրենք և օրինականություն» միջազգային փառատոնին` երեք անգամ
արժանանալով առաջին մրցանակի, երկու անգամ` հատուկ մրցանակի:

Վտանգի պահին բոլորս միավորվում
ենք, շատ թանկ ենք դառնում մեկս
մյուսի համար. լավ է, թե վատ,
հայը սա է
ԱՐԱ
ՇԱՐԲԱԹՅԱՆ
Օպերատոր, ռեժիսոր,
ազատամարտիկ

– Ձեր կենսագրությունից երևում է, որ սկսել եք աշխատել անմիջապես միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց
հետո, այն էլ «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում:
– Այո, 16 տարեկան երիտասարդի համար դա մեծ դպրոց էր: Ես հասկացա, որ նկարահանման հրապարակում
«մանրուք» ասվածը գոյություն չունի: Այստեղ ամեն ինչ կարևոր է. եթե հող է, այն պետք է լինի թաց, որովհետև
փոշին ժապավենի թիվ մեկ թշնամին է: Տեխնիկան արևի տակ երկար մնալ չի կարող, այն պետք է ծածկել
համապատասխան սավաններով՝ կախված եղանակից: Ինձ, իհարկե, ամենից շատ հետաքրքրում էր
նկարահանումների տեխնիկական կողմը:
– Ինչպե՞ս հայտնվեցիք Արցախում:
– 1992–ին ինձ զանգահարեցին պաշտպանության նախարարությունից՝ առաջարկելով անցնել ծառայության
նախարարությունում: Հաջորդ օրն իսկ իմ անձնական տեսախցիկով աշխատանքի անցա ՊՆ լրատվական
բաժնում որպես օպերատոր: Նախարարությունում հայտնվեցի Վազգեն Սարգսյանի շնորհիվ, որին ճանաչում
էի դեռ 1981–ից: Մենք ծանոթացել էինք Լևոն Գրիգորյանի «Ձնծաղիկներ և էդելվեյսներ» ֆիլմի նկարահանման
ժամանակ: Քչերը գիտեն, որ այդ ֆիլմում փոքրիկ դերով հանդես է եկել նաև Վազգեն Սարգսյանը: Ֆիլմում
նրա մարմնավորած հերոսին գնդակահարում է գերմանացին, իրական կյանքում Վազգեն Սարգսյանը
գնդակահարվեց հայ ֆաշիստի ձեռքով, ինչն ինձ համար շատ ցավալի ու ծանր է: Ի դեպ, Վազգենն այդ
ֆիլմը չէր սիրում: Նկարահանումների ժամանակ մենք 40 օր միասին Էլբրուսում էինք, այնտեղ էր նաև
կինոօպերատոր Շավարշ Վարդանյանը: 92–ին Վազգեն Սարգսյանի անունից հենց նա էր ինձ զանգահարողը:
Փաստորեն, Արցախում հայտնվել եմ կինոյի շնորհիվ:
– Ե՞րբ և որտեղի՞ց սկսեցիք արցախյան պատերազմի վավերագրությունը:
– Առաջին անգամ 92–ին նկարահանումներ կատարեցի Կապանի հատվածի հայ–ադրբեջանական
սահմանում, իսկ հետագայում եղել եմ բոլոր թեժ կետերում: Ուզում եմ պատմել Վազգեն Սարգսյանի մասին:
Նրա միակ նպատակն էր օգնել բանակին, ինչով կարող էր: Անձնականի մասին ընդհանրապես չէր մտածում:
Գնահատում էր աշխատող մարդուն: Ինձ դիմում էր՝ վարպետ Արայիկ: Դա ինձ համար չափազանց թանկ
գնահատական էր:
Պատերազմի ժամանակ նկարահանած իմ նյութերն ամբողջությամբ տնօրինում էր պաշտպանության
նախարարությունը: Այդ նյութերն օգտագործվել են բազմաթիվ ֆիլմերում: Պատերազմին նվիրված առաջին
ֆիլմն իրականացրել եմ ռեժիսոր Վան Արյանի հետ: Ֆիլմը նվիրված էր Մոնթեին, կոչվում էր «Մոնթե. ո՞վ է
նա»: Որոշ մարմինների կողմից այն, ցավոք, կրճատումների ենթարկվեց: Դիտելիս անգամ լացս գալիս
էր: Մոնթեն իսկապես հերոս էր, առեղծված, նրա կատարածն անգերազանցելի էր: Արցախում ժողովուրդը
նրա անունով էր երդվում: Ես նկարել եմ Մոնթեի հուղարկավորությունը. երբ նայում ես այնտեղ մարդկանց
աչքերին, հասկանում ես, թե ինչ ենք կորցրել: Մոնթեն պիտի՛ ապրեր, ցավալի է, որ նա չկա…
Արցախում կային հերոսներ, որոնց մասին շատերը չգիտեն: Այնտեղ ծանոթացա գնդապետ Ռեմ Մարդանյանի
հետ. հերոս, իրական հերոս: Ամբողջ պատերազմն անցավ առանց մեկ վայրկյան անգամ կռանալու: Ինքս
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եմ ականատես եղել ու անգամ նկարել եմ այդ
տեսարանը. չորս կողմից կրակոցներ են, իսկ նա
կանգնած է ուղիղ և հաղորդում է. «Ոչխարները գալիս
են, ոչխարները գալիս են»: Խոսքը ադրբեջանցիների
մասին էր: Վախի զգացողությունը բացակայում էր
նրա մեջ:
– Իսկ ինքներդ այնտեղ ապրե՞լ եք այդ
զգացողությունը:

Մեր ազատագրած
յուրաքանչյուր թիզ
հողը կարևոր է, դա մեր
անվտանգության սահմանն
ու երաշխիքն է, որի համար
տղաներն արյամբ են
հատուցել: Իրականությունը
սա է. հետ գաս, թշնամին
առաջ կգա: Մենք մեր
անվտանգության սահմանն
ապահովել ու կանգնել ենք,
նահանջելու տեղ չունենք:

– Իհա՛րկե: Բայց այնտեղ մենք պարտավոր էինք
թաքցնել մեր վախը, որպեսզի մյուսներն այն
չտեսնեին: 20–25 տարեկան երիտասարդին ինչպե՞ս
կարող էիր մատնել քո վախը: Այնտեղ պետք էր
քաջալերել միմյանց, հաճախ ինքս էլ երգել եմ
երիտասարդներին քաջալերելու համար: Ինձ
համար նկարելն աշխատանք էր, փորձում էի ավելի
սառնասրտորեն վերաբերվել իրականությանը,
մտածում էի՝ եթե խփելու լինեն, կխփեն: Ասեմ, որ
խփեցին, բավական ծանր վիրավորվեցի, ու հրաշք է,
որ հիմա կենդանի եմ ու այդ մասին պատմում եմ:
Պատերազմի ծանր օրերից մի դեպք հիշեցի.
տղաներով քաղցած, հոգնած նստած էինք, մեր
կողքին զոհված մի երիտասարդի դիակ կար:
Չափազանց ծանր մթնոլորտ էր, բայց քաղցը
տանջում էր: Ու հանկարծ մտքովս անցավ՝ Աստված
ջան, հրաշք լիներ, վերևից մի կտոր հաց ընկներ:
Պատկերացրեք` հրաշքը կատարվեց. հայտնվեց մի
մեքենա, որտեղ բավականին մթերք կար…
– Ի՞նչը մեզ օգնեց հաղթել այս պատերազմում:
– Ոգին: Ու այդ հաղթանակը պարտավոր ենք
պահպանել: Մեր ազատագրած յուրաքանչյուր թիզ
հողը կարևոր է, դա մեր անվտանգության սահմանն
ու երաշխիքն է, որի համար տղաներն արյամբ են
հատուցել: Իրականությունը սա է. հետ գաս, թշնամին
առաջ կգա: Մենք մեր անվտանգության սահմանն
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ապահովել ու կանգնել ենք, նահանջելու տեղ չունենք:
Իմ աշխատանքային կենսագրության շատ կարևոր
մի հատված առնչվում է ՀՀ պաշտպանության
նախարարության հասարակայնության հետ կապերի
վարչության «Զինուժ» ծրագրին, որտեղ հրաշալի
մարդկանց հետ եմ աշխատել. «Զինուժի» առաջին
ղեկավար Գեղամ Հարությունյան, ապա Արմեն
Դուլյան, ինձ շատ հարազատ ու սիրելի Սեյրան
Շահսուվարյան, բացառիկ ղեկավարներ…
Շատ անուններ, փաստեր հաճախ մոռացվում են,
բայց լինում են նաև այսպիսի դեպքեր. օրինակ՝ դուք
ինձ հիշեցիք, ինչի համար շնորհակալ եմ: Կարևորը
կատարված աշխատանքն է: Քչերը գիտեն ԵԿՄ
համագումարի ժամանակ արված այն տեսանյութի
հեղինակին, որտեղ Վազգեն Սարգսյանն իր երկու
ընկերների հետ ամբիոնի մոտ կանգնած երգում է,
բայց այդ տեսանյութը չափազանց սիրված ու հայտնի
է: Իմ կարծիքով կարևորը դա է:
Հայոց բանակը բարուրից աչքիս առաջ է, իմանալով
և՛ այդ բանակը, և՛ հայ մարդու տեսակը, կարող եմ
պնդել, որ դեռ շարունակելու ենք մեր ճանապարհը:
Սովորական պայմաններում մենք կարող ենք միմյանց
վիրավորել, քծնել, թուլանալ, անտարբեր լինել, բայց
վտանգի պահին բոլորս միավորվում ենք, շատ թանկ
ենք դառնում մեկս մյուսի համար: Լավ է, թե՝ վատ,
հայը սա՛ է…
– Որքան գիտեմ, կյանքի ակնթարթներն
արձանագրում եք ոչ միայն տեսախցիկով, այլև
լուսանկարչական ապարատով:
– Որքան օպերատոր եմ, տասն անգամ ավելի
լուսանկարիչ եմ: Եվ փորձում եմ արձանագրել միայն
դրականը, իմ սկզբունքն է՝ կադրը պետք է լինի
մաքուր, հատկապես՝ մտքով: Լուսանկարն ու կինոն
շատ ընդհանրություններ ունեն, սա ասում եմ նաև
որպես ռեժիսոր: Երկու դեպքում էլ պետք է ամեն ինչ
որսալ մեկ հայացքով և ենթարկել քեզ:
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Այնտեղ մենք պարտավոր
էինք թաքցնել մեր վախը,
որպեսզի մյուսներն այն
չտեսնեին: 20–25 տարեկան
երիտասարդին ինչպե՞ս
կարող էիր մատնել քո վախը:
Այնտեղ պետք էր քաջալերել
միմյանց, հաճախ ինքս էլ
երգել եմ երիտասարդներին
քաջալերելու համար: Ինձ
համար նկարելն աշխատանք
էր, փորձում էի ավելի
սառնասրտորեն վերաբերվել
իրականությանը, մտածում
էի՝ եթե խփելու լինեն,
կխփեն:

– Իսկ ի՞նչ հայացքով եք նայում ժամանակակից հայ կինոյին:
– Ցավոտ հարց է: Գիտե՞ք, որ յուրաքանչյուր կինոստուդիա ունի իր հոգին:
Ժամանակին այդ հոգին գտնվում էր Տերյան 2 հասցեում, հետո այն
տեղափոխվեց Աշտարակի խճուղի, իսկ այժմ որտե՞ղ է այդ հոգին, չգիտեմ,
որովհետև չկա իմ շատ սիրելի «Հայֆիլմ» կինոստուդիան: Դա դպրոց էր, իսկ
դպրոցը քանդել չի կարելի:
Մոնթեն իսկապես
հերոս էր, առեղծված,
նրա կատարածն
անգերազանցելի էր:
Արցախում ժողովուրդը
նրա անունով էր երդվում:
Ես նկարել եմ Մոնթեի
հուղարկավորությունը.
երբ նայում ես այնտեղ
մարդկանց աչքերին,
հասկանում ես, թե ինչ ենք
կորցրել: Մոնթեն պիտի՛
ապրեր...

Ալիսա Գևորգյան
2014
Ֆիլմագրություն
Արցախի մասին պատմող բազմասերիանոց փաստավավերագրական ֆիլմ:
«Մոնթե. ով է նա»
«Մահապարտներ»
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Վրեժ Պետրոսյանը ծնվել է 1951 թ. Երևանում: Ավարտել է Երևանի
շինարարական տեխնիկումի ճարտարապետական բաժինը,
1983 թ.՝ Մոսկվայի համամիութենական կինոինստիտուտի
կինոօպերատորական ֆակուլտետը: 1976 թ. աշխատանքի է անցել
«Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես գեղարվեստական ֆիլմերի
բեմադրող–օպերատոր: Հայ անվանի ռեժիսորների հետ նկարահանել է
բազմաթիվ գեղարվեստական լիամետրաժ, կարճամետրաժ,
վավերագրական կինոնկարներ: Որպես սցենարի հեղինակ, բեմադրող–
ռեժիսոր, օպերատոր և պրոդյուսեր նկարահանել է հեղինակային
վավերագրական ու խաղարկային ֆիլմեր: Նրա աշխատանքները
մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների, ստացել
մրցանակներ ու դիպլոմներ, որոնց շարքում` մրցանակ լավագույն
կինոօպերատորական աշխատանքի համար:
2011 թ. որպես «Սահման» գեղարվեստական ֆիլմի բեմադրող
օպերատոր արժանացել է ՀՀ նախագահի մրցանակի թատերական և
կինոարվեստի բնագավառում:
Այժմ նկարահանումներին զուգահեռ դասավանդում է Երևանի
թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, կինոօպերատորական
արվեստանոցի ղեկավար է, պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ:

Հողը պաշտպանում է
այդ հողի վրա ապրող մարդը

ՎՐԵԺ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Կինոօպերատոր, ռեժիսոր,
սցենարիստ

– Ուզում եմ նախապես նշել, որ ես ինձ
պատերազմի վավերագրողների շարքը չեմ դասում,
պարզապես ազատամարտի տարիներին ես իմ
ֆիլմերն էի նկարահանում, որոնց մեջ դասական
պատկերացմամբ պատերազմ չկա: Կան ռեալ
կռվող տղաներ, խրամատներ, կրակոցներ, նույնիսկ
զոհեր: Թշնամու կրակահերթերից օդում սվսվացող
փամփուշտները տաքացրել են ճակատս, անցել եմ
Մռավի լեռնաշղթայից Մատաղիս, Աղդամ, Հորադիզ
ընկած ճանապարհներով, երազել դուրս պրծնել
եռակի շրջապատված Բերդաձորից…
Աշխատել եմ բազմաթիվ ռեժիսորների հետ, նկարել
եմ խաղարկային ու վավերագրական բազմաթիվ
ֆիլմեր, բայց ամենահարազատը մնում են իմ
հեղինակային ֆիլմերը, որոնցից կառանձնացնեի
արցախյան թեմաներով «Անվերջ ձգվող
դասամիջոցը» և «Ապրելու առաքելությունը», ինչպես
նաև «Լույսի հետք», «Ես ապրում եմ ողջերի հետ»
ֆիլմերը:
Այս ոլորտում առաջին լուրջ աշխատանքս
համարում եմ պատանի ազատամարտիկներին
նվիրված «Անվերջ ձգվող դասամիջոց» ֆիլմը:
Նկարահանումները կատարել եմ Արցախյան
պատերազմի տարիներին, անմիջապես
խրամատներում: Մարտակերտի շրջանում
հանդիպեցի մի հետաքրքիր ջոկատի, որի կազմում
Հայաստանի ու Արցախի տարբեր շրջաններից
եկած 13–17 տարեկան, կարելի է ասել, երեխաներ
էին: Պատանեկան ջոկատում ամենաավագը
մարտակերտցի 17–ամյա Ռաֆիկ Դանիելյանն էր, որ
հինգ անգամ վիրավորվել է: Այս պատանիների մեծ
մասը եկել էին գյուղերից, որոնք ադրբեջանցիներն
ավերել ու թալանել էին: Տղաներ էլ կային,
որ Հայաստանից էին եկել ու հասել Արցախ
հայրենասիրական ամենաազնիվ մղումներով: Իմ
նպատակն էր ցույց տալ, որ աշխարհի ամենամեծ
սարսափն ու անհեթեթությունն այս իրականությունն
է, որտեղ դպրոցական նստարանների փոխարեն
երեխաներն ընտրել են խրամատները, որտեղ
նրանք իրավունք չունեին լինելու, բայց այնտեղ էին:
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Նկարում էի այն, ինչ
հասցնում էի նկարել.
որսորդական մի քանի
հրացաններով գյուղը
պաշտպանող տղաներին,
Երևանից այստեղ
եկած ազնվագույն
ուսանողներին: Նրանցից
մի քանիսը բանտ են
նետվել, կտտանքների
ենթարկվել, մահվան
դատապարտվել ու իրենց
մահկանացուն կնքել
Բաքվի բանտերում:

Պատանեկան ջոկատի տղաներից չորսը զոհվեցին…
Ֆիլմի կոմպոզիցիան կառուցել եմ որպես մի խոհական պոեմ: Առաջին անգամ անցկացված համահայկական
«Վահագնի» կինոմրցանակաբաշխությունում այն արժանացավ «Լավագույն վավերագրական ֆիլմ»
մրցանակի:
– Ե՞րբ եք կատարել առաջին նկարահանումները:
– Առաջին նկարահանումները Արցախում կատարել եմ 89–ի ձմռանը եռակի շրջափակման մեջ գտնվող
Բերդաձորի գյուղերում: Փայլուն ընկեր ունեի` Առնո Մկրտչյանը, որն այդ գյուղերի ինքնապաշտպանական
խմբերի ղեկավարն էր: Հենց նրա մոտ գնալիս էլ հայտնվեցի շրջափակման մեջ: Չորս կողմից ելուզակներով
շրջապատված էինք: Այդ ժամանակ միայն մեկ երազանք ունեի` գոնե մեկ անգամ էլ տեսնեմ տղայիս: Ի վերջո,
բախտս բերեց, ռուս զինվորների մեքենայով ընկերոջս` Վալերի Բալայանի հետ մի կերպ մտանք Շուշի, որտեղ
ադրբեջանցիներ էին: Նրանց մտքով չանցավ, որ կարող է հայ լինել ռուսների մեջ: Այսպես մի կերպ հասա
Ստեփանակերտ, այնտեղից էլ ուղղաթիռով` Երևան: Այդ տարիներին կատարած նկարահանումները շատ
թանկ են ինձ համար: Փաստորեն ՕՄՕՆ–ականների անձնագրային ռեժիմի վտանգավոր ու անկանխատեսելի
շրջանում մնացել եմ Հին Շեն, Մեծ Շեն գյուղերում, որոնք ադրբեջանցիները երեք անգամ գրավել են,
թալանել, ավերել, գնացել, հետո նորից վերադարձել: Նման պայմաններում եմ կատարել նկարահանումները:
Նկարում էի այն, ինչ հասցնում էի նկարել. որսորդական մի քանի հրացաններով գյուղը պաշտպանող
տղաներին, Երևանից այստեղ եկած ազնվագույն ուսանողներին: Նրանցից մի քանիսը բանտ են նետվել,
կտտանքների ենթարկվել, մահվան դատապարտվել ու իրենց մահկանացուն կնքել Բաքվի բանտերում:
Իմ ընկերը` Առնո Մկրտչյանը, նույնպես Բաքվի բանտում նման ճակատագրի արժանացավ: Եղան նաև այդ
դժոխքից հրաշքով փրկվածներ: Տեսանյութը պահպանում էի որպես թանկ մասունք, որը հետագայում դարձավ
«Ապրելու առաքելություն» ֆիլմի հիմքը: Ֆիլմն այս մարդկանց մասին է, նրանց հերոսական ու անձնազոհ
պահվածքի, գիտակցված ու նվիրական մաքառման, հայրենի հողը թշնամուն չհանձնելու վճռական որոշման
մասին: Ֆիլմում նաև այս հերոսական, հրաշք, բայց նաև դատարկվող գյուղերի պատմությունն է, ինչը ինձ
համար ամենասարսափելին է: Ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկը Բաքվի բանտից հրաշքով ազատված
բանաստեղծ Էդուարդ Սաֆարյանն է, որը նաև սցենարի համահեղինակն է, մյուսը` մահվան դատապարտված,
բայց նորից հրաշքով հայրենի գյուղ վերադարձած Գառնիկ Առուստամյանը` Արջ Գագոն, որը ֆիլմում ասում է.
«Ինձ ոչ ոք այլևս չի կարող տեղահան անել այս գյուղից»: Բայց տղաներից շատերը, որոնք ծանր տարիներին
քաջաբար պաշտպանում էին գյուղը, այսօր գյուղից շատ հեռու` Ռուսաստանի մարզերում առևտուր են անում,
օրվա հացի խնդիր լուծում:
Պատերազմից հետո Արցախը մեծ վերածնունդ է ապրել, երբեմն զարմանում եմ, թե նախկին ավերակների
փոխարեն ինչպիսի շինություններ են կառուցել, բայց այդ ամենի կողքին, ցավոք, կան դատարկվող գյուղեր:
Բերդաձորը դրախտային մի վայր է, հրաշալի բնություն` անտառներ, առուներ, բայց մարդիկ թողել–գնացել
են, մոսկվաներից հետ չեն գալիս: Մի՞թե հնարավոր չէ նույն Բերդաձորում, Քարվաճառում կամ մի ուրիշ
ազատագրված վայրում այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ մարդիկ գնան ու արմատներ գցեն այնտեղ: Իմ
կարծիքով` այս ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը հեռու են բավարար համարվելուց: Շատ բաներ ինձ համար
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այսօր անհասկանալի են: Գուցե դժվարությունները ես ամբողջ խորությամբ չեմ պատկերացնում, բայց հստակ
գիտեմ մի բան` ազատագրված հողերի վերաբնակեցումը մեր կարևորագույն խնդիրն է: Հողը պաշտպանում է
այդ հողի վրա ապրող մարդը, նաև անկասկած` զենքը:
1994 թվականին պատերազմի թարմ հետքերով որոշեցինք նաև խաղարկային ֆիլմ նկարել: Հետաքրքիր
ստեղծագործական խումբ էր հավաքվել: Մեկնեցինք Մարտակերտի Ումուդլու գյուղ նկարահանումների,
որտեղից ադրբեջանցիները նոր էին հեռացել: Ֆիլմը կոչվում էր «Ղարաբաղյան անավարտ օրագիր»,
սցենարի հեղինակը Էդիկ Խաչիկյանն էր: Սա, ըստ էության, Արցախյան պատերազմի մասին պատմող
առաջին խաղարկային կինոֆիլմն էր` նկարահանված ամբողջովին կինոժապավենի վրա, պրոֆեսիոնալ
կինոդերասաններով, մասսայական տեսարաններով: Մեր նկարահանումները լի էին վտանգներով
ու արկածներով: Միայն նշեմ, որ գործընկերներիս` Արտո Խաչատրյանի, Լևոն Կարապետյանի հետ
մարտական շատ տեղերով էինք անցել, բայց ավելի վտանգավոր իրադրություններում հայտնվեցինք
խաղաղ պայմաններում` նկարահանումների ժամանակ (դերասաններ տեղափոխող մեքենայի պայթելը
թուրքերի թողած տանկային ականի վրա, չտեղեկացված դերասանի` Դավիթ Հակոբյանի մարտական
փամփուշտներով կրակելը կինոսարքի ուղղությամբ և այսպիսի բազում դրվագներ): Ի դեպ, նկարահանող
խմբի անվտանգությունը ապահովելու համար Երևանից մեզ էին միացել զինված հատուկ ջոկատայինների 25
տղաները, որոնք նաև անշահախնդրորեն նկարահանվում էին ֆիլմում:
– Նման տառապանքով ծնված այս ֆիլմերն ինչո՞ւ մեր երիտասարդներն այսօր չեն տեսնում:
– Հավանաբար ծռմռված բերաններ ու ժարգոնային բառապաշար ունեցող կերպարներով լի սերիալներն
այնքան շատ են, որ այլևս տեղ չեն թողնում հերոսական պատմություններին: «Անվերջ ձգվող դասամիջոց»
ֆիլմն ընդամենը մեկ անգամ է ցուցադրվել, «Ապրելու առաքելությունը» հեռուստատեսությամբ երբևէ չի
ցուցադրվել: Գուցե պատճառն այն է, որ «ուռա» շեշտադրությամբ ֆիլմեր չեն, տարբեր խնդիրներ ու հարցեր
են երևան հանում…
Անկեղծ ասած` ես էլ մի առանձնակի ցանկություն չունեմ ցուցադրելու: Միգուցե ճիշտ է, որ այս պահին
երիտասարդ սերնդին ավելի հասանելի ու հասկանալի, քարոզչական ճիշտ շեշտադրումներով ֆիլմեր
մատուցվեն: Պատերազմը դեռ չի ավարտվել…
Ալիսա Գևորգյան
2013
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Ֆիլմագրություն
Բեմադրող–օպերատոր
1983 – «Դուք ումն եք, ծերուկ», Մոսկվա, Գորկու անվ.
կ/ս, ռեժ. Վ. Պիչուլ
1984 – «Ոսկին և հողը», «Հայֆիլմ»,
ռեժ. Ա. Մանարյան
1985 – «Կապիտան Առաքել», Հայֆիլմ,
ռեժ. Ա. Մանարյան
1985 – «Ապրիլ», «Հայֆիլմ», «Մոսֆիլմ»,
ռեժ. Վ. Չալդրանյան
1988 – «Ամենացուրտ ձմեռը 1854 թվականից ի վեր»
1989 – «Ադամամութ» (Եվ կրկնվում է ամեն ինչ),
«Հայֆիլմ», ռեժ. Բագ. Հովհաննիսյան
1991 – «Քամին ունայնության», «Հայֆիլմ»,
ռեժ. Հար. Խաչատրյան
1991 – «Ձայն բարբառոյ...», «Հայֆիլմ»,
ռեժ. Վ. Չալդրանյան
1993 – «Անտառային հոսպիտալ»
1994 – «Վերջին կայարան», «Հայֆիլմ», Ֆրանսիա,
ռեժ. Հար. Խաչատրյան
1995 – «Ղարաբաղյան անավարտ օրագիր»,
«Հայֆիլմ»,
2005 – «Պոետի վերադարձը», «Հայֆիլմ»,
ռեժ. Հար. Խաչատրյան
2009 – «Սահման», «Հայֆիլմ»,
ռեժ. Հար. Խաչատրյան

2014 – «Անվերջ փախուստ, հավերժ վերադարձ»,
ռեժ. Հար. Խաչատրյան
Սցենարի հեղինակ, ռեժիսոր, օպերատոր
1994 – «Անապատի լռության մշտարթուն
արձագանքները», «Հայֆիլմ»,
1996 – «Անվերջ ձգվող դասամիջոց», «Հայֆիլմ»,
«Հայկ» կ/ս
1996 – «Հայերի դանիացի մայրը՝ Քարեն Եփփե»,
«Հայֆիլմ», Դանիայի հեռուստատեսություն,
Վ. Պետրոսյան, Գ. Հայրապետով
2004 – «Ես ապրում եմ ողջերի հետ», «Հայկ» կ/ս
2006 – «Ֆրիդ – քանդակագործի մենախոսություն»,
«Դեպի էրգիր» ստուդիա
2006 – «Լույսի հետք», «Հայֆիլմ»
2011 – «Ապրելու առաքելություն», Վ. Պետրոսյան,
«Հայկ» կ/ս
Սցենարի հեղինակ, ռեժիսոր
2014 – «Ուրիշ հայրենիք. Մարիա Յակոբսենի
օրագրությունը», «Հայկ» կ/ս
2016 – «Պոեմ միայնակ գայլի մասին»,
Վ. Պետրոսյան
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Դմիտրի Պիսարենկոն ծնվել է 1971 թ. Երևանում:
1993 թ. ավարտել է Երևանի պետական
համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության
ֆակուլտետը, 2013 թ.՝ ՌԴ նախագահին
առընթեր Ռուսասատնի ժողտնտնտեսության
և պետծառայության ակադեմիայի «ազգային և
դաշնային հարաբերություններ» բաժինը:
1992–1993 թթ. աշխատել է Երևանի «Ա1» անկախ
հեռուստաընկերությունում, թղթակցել է
ռուսական «Վեստի» ծրագրին և արևմտյան WTN
գործակալությանը, 1993–2001 թթ. եղել է
Հայաստանում НТВ հեռուստաընկերության
սեփական թղթակիցը, 2001–2006 թթ.՝ НТВ–ի
հյուսիսկովկասյան գրասենյակի ղեկավարը,
2006–2007 թթ. «Այսօր. ամփոփիչ ծրագիր Կիրիլ
Պոզդնյակովի հետ» նախագծի պրոդյուսերը,
2007–2009 թթ.՝ «Վեստի» (Ռոսիա 24) շուրջօրյա
տեղեկատվական ալիքի թղթակից,
2009–2015 թթ.՝ «Ռուսաստանի երկաթուղիներ»
ԲԲԸ–ի Երկաթուղային կայարանների
տնօրինության հաղորդակցության բաժանմունքի
ղեկավար, ներկայումս «Sputnik Արմենիա»
ինֆորմացիոն գործակալության և ռադիոյի
ղեկավարն է:
Լուսաբանել է ղարաբաղյան հակամարտությունը,
հետագայում՝ բազմաթիվ մարտագործողություններ
Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հյուսիսային Կովկասի,
Միջին Ասիայի, Իրաքի թեժ կետերում:
Ռուսաստանի ՆԳՆ «Վահան և գրիչ»
մրցանակաբաշխության «Թեժ կետ»
անվանակարգի մրցանակակիր է (2005 թ.),
պարգևատրվել է ՌԴ ուժային
գերատեսչությունների գերազանցության
նշաններով:

Արթուր Ապրեսովը ծնվել է 1972 թ. Բաքվում:
1990 թ. ավարտել է Երևանի
էլեկտրամեխանիկական տեխնիկումը:
1992–ից աշխատել է «Ա1» անկախ
հեռուստաընկերությունում որպես նկարահանող
խմբի ասիստենտ, այնուհետև՝ օպերատոր,
1995 թ.՝ օպերատոր «Միր» ընկերության
Հայաստանի մասնաճյուղում, 1996 թ.՝ ռուսական
«Վեստի» ծրագրի թղթակցային կետում, 1997 թ.՝
ՀՀ 2–րդ ալիքի գլխավոր օպերատոր, 1998–ից՝
А13 հեռուստաստուդիայի օպերատոր, 2001 թ.՝
Հայաստանի 1–ին ալիքի «Բարի լույս» հաղորդման
օպերատոր, 2001–ից «Օտար խաղեր» թոք–շոուի
ղեկավարն է, 2007–ից՝ 1–ին ալիքի 5 սերիալների
պրոդյուսեր, 2013–ից՝ 1–ին ալիքի գործադիր
տնօրենի՝ մարդկային ռեսուրսների գծով
տեղակալը: 2014 թ. Եվրոպական մեդիախմբի ՌԴ
«Ռոսիա» ալիքի բեմադրող ռեժիսոր, 2016–ից՝
ARTN Los Angeles հեռուստաընկերության գլխավոր
պրոդյուսեր:

Մենք երջանիկ տղամարդ ենք, որովհետև
պատերազմի միջոցով հասկացանք՝ ինչ է
ընկերությունը, նվիրվածությունը

ԴՄԻՏՐԻ
ՊԻՍԱՐԵՆԿՈ

ԱՐԹՈՒՐ
ԱՊՐԵՍՈՎ

Լրագրող

Օպերատոր

«Օպերատոր Արթուր Ապրեսովին կասեմ, թող նա էլ գա։ Միասին ենք 1992–94 թվականներին Արցախում եղել,
միասին էլ կպատմենք։ Ես ու Ապրեսը մի ամբողջություն ենք»,– ի պատասխան հարցազրույցի առաջարկիս
ասաց Դմիտրի Պիսարենկոն։
Նրանք, կողք կողքի նստած, այս կամ այն դեպքը հիշելիս ճակատներն իրար էին զարկում: Դա տարիների
մտերմությամբ առաջացած ժեստ է, որի իմաստն ու արժեքը միայն իրենք կարող են հասկանալ։
– Ձեր համատեղ գործուղումն Արցախ ե՞րբ ու ինչպե՞ս եղավ։
Դմիտրի Պիսարենկո – Ես պետհամալսարանի ուսանող էի, թղթակցում էի «Հայաստանի Հանրապետություն»
թերթի ռուսական բաժնին։ Դեռ 1992–ից էի Արցախ գործուղվել որպես լրագրող։ Անգամ հասցրել էի ականի
բեկորից վիրավորվել։ Թերթում հայտարարություն կարդացի, թե «Ա1» հեռուստաընկերությանը լրագրողներ են
պետք։ Գնացի, աշխատանքի ընդունվեցի։ Տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանն ինձ գործուղեց Արցախ։ Առավոտյան
պետք է ուղղաթիռով մեկնեինք։ Հեռուստաընկերություն եկավ օպերատոր Արթուր Ապրեսովը։ Փետրվարն էր,
նրա հագին մի բարակ բաճկոն կար. չգիտեր, որ ինքն էլ է հետս Արցախ գնալու։ Այսպես թռանք Մարտակերտ։
Հրամանատար Սամվել Կարապետյանի (Օգանովի) մոտ էինք։ Ես՝ ռուս, Ապրեսը՝ ռուսախոս։ Ապրեսը Բաքվից
էր եկել Երևան։ Նրա ընտանիքը փրկվել էր ջարդերից։ Ի դեպ, 1992–ին առաջին անգամ ուղղաթիռից եմ
տեսել, թե ինչպես են ադրբեջանցիների վայրագություններից ու ջարդերից փրկված հայ փախստականների
անվերջանալի շարքերն անցնում Լաչինի ճանապարհով։ Այդ պահին պատկերացրի 1915 թվականը, հայ
գաղթականների տառապանքները։ Մի խոսքով՝ Ապրեսի հետ նկարեցինք մեր առաջին թեժ մարտը։
– Այդպես միանգամի՞ց, գնացիք ու սկսեցիք հենց մարտական գործողությունների՞ց։ Դու Արցախում եղել,
նկարահանումներ արել էիր, բայց, Արթուր, դու առաջին անգամ էիր պատերազմի դաշտում։ Ինչպե՞ս
կողմնորոշվեցիր ու անմիջապես գործի անցար։ Իսկ վտա՞նգը։
Արթուր Ապրեսով – Վտանգ չկար, չէի զգում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Ամեն մեկս մեր գործը
գիտեինք, տղերքը կռվում էին, ես պիտի նկարեի հնարավորինս լավ ու պատկերավոր։ Բաճկոնս խանգարում
էր, հանեցի ու նետեցի Դիմային։ Տեսախցիկս առա ու վազեցի առաջ: Մեր տղերքը կռվելով գնում էին, ես
վազքով առաջ անցա նրանցից, որպեսզի ամեն ինչ դիմացից նկարեմ։ Հասա բարձունքի տակ, շրջվեցի ու
սկսեցի նկարել մերոնց հարձակումը։ Դիման նրանց հետ էր՝ բաճկոնս ձեռքին։ Մենք տարօրինակ բառեր ու
ժեստեր էինք փոխանակում, բայց այդ պահին իրար հասկանալն ուղղակի անհնար էր։
Դմիտրի Պիսարենկո – Ապրեսն առաջ մղվելով՝ նկարում էր, իսկ ես անհոդաբաշխ խոսքերով ուզում էի նրան
հասկացնել՝ դու գի՞ժ ես, ախր երկու կողմերից կրակում են, դու մերոնցից առաջ ես ընկել։ Ո՞վ կհավատա,
որ ոչ թե, տրամաբանորեն, հետևից ես նկարել, այլ՝ դիմացից։ Հասկանո՞ւմ եք, դրանք վայրկյաններ են, որ
ժամեր են թվում։ Այդ պահերին բոլոր զգացողություններդ սրվում են, դու այլևս մարդ չես, այլ գազան, որն
առաջնորդվում է ինքնապաշտպանական բնազդով, որը պատրաստ է հակառակորդին ոչնչացնել ինչով
հնարավոր է, անգամ ոչ թե զենքով, այլ ձեռքերով։
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– Երբևէ զենք ունեցե՞լ եք, զենք բռնե՞լ եք։
Լրագրողներից շատերը պատմում են, որ
տեսախցիկի, բարձրախոսի հետ նաև զենք են
ունեցել։
Դմիտրի Պիսարենկո – Կա՛մ Արցախ պիտի
գնայի զենքով ու մինչև պատերազմի ավարտն
այլևս չվերադառնայի Երևան, կա՛մ կատարեի
լրագրողական պարտքս։ Երկուսն իրար հետ չի
լինի։ Բացի այդ, լրագրողների աշխատանքն այդ
տարիներին շատ կարևոր էր։ Մեր ռեպորտաժներից
քաղաքական մի շարք որոշումներ էին կախված։
Ապրեսն ու ես զենք չենք բռնել, բայց ապրել ենք,
ինչպես բոլորը։ Ուտելիքը նույնն էր՝ նույն չոր
հացը, տաք ջուրը, մի կտոր կարագն ու մի քիչ
շաքարավազը։ Կռվողների պես մենք էլ էինք
դիրքերում կանգնում։ Ես ցերեկով եմ կանգնել, իսկ
Ապրեսը՝ գիշերով։
Մենք մեծ մասամբ
դաշտերում ու
անտառներում էինք, որտեղ
էլեկտրականություն չկար,
տեսախցիկի մարտկոցները
լիցքավորելու
հնարավորություն
չկար։ Այդ պատճառով
էլ խնայողաբար էի
օգտագործում իմ
տեխնիկան։ Նկարում
էի, Դիման ասում էր՝ չէ,
քիչ է, բայց ինքն էլ էր
հասկանում, որ մարտկոցը
պիտի խնայեինք, որպեսզի
հաջորդ օրերին էլ
կարողանայինք նկարել։

Արթուր Ապրեսով – Մենք զենք չենք ունեցել,
որովհետև հասկացել էինք, որ աշխատանքի
ժամանակ այն մեզ ավելի շատ խանգարում է,
քան օգնում։ Պատկերացնո՞ւմ եք՝ օպերատորը
տեսախցիկով վազում է, որ նկարի, իսկ նրա ուսից
զենք է կախված։ Այդպես աշխատել հնարավոր չէ։
Մենք Արցախ էինք գնացել ոչ թե զենքով կռվելու, այլ
քարոզչական կռիվ մղելու։ Բայց մի կարճ ժամանակ
ես զենք ունեցել եմ, այն էլ ի՜նչ զենք։ Մարտերից մեկի
ընթացքում թուրքի դիրք գրավեցինք։ Ես նկարելով
առաջ գնացի ու հասա նրանց գնդացրին։ Ձեռքս
դրեցի վրան ու ասացի՝ սա իմն է։ Տղերքը միաբերան,
թե քո վաստակած ավարն է, առաջինը դու ես հասել
գնդացրին, դու էլ վերցրու. պատերազմի օրենք է։
Գնդացիրը հետս վերցրի։ Բայց ես ի՞նչ անեի այդ
զենքը։ Տեսա, որ մեր տանկերի վրա գնդացիր չկա,
տղերքը թե՝ տուր մեզ։ Տվեցի։
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– Բայց ես շատ պատմություններ եմ լսել, որ
լրագրողներն, ամեն դեպքում, զենք են պահել։
Պատերազմ էր, ի՞նչ իմանաս՝ ի՞նչ կլիներ։ Աստված
մի արասցե, գերի ընկնելն էլ բացառված չէր։
Դմիտրի Պիսարենկո – Պատերազմից այնպիսի՜
կերպարներ, դեմքեր ու դրվագներ են տպավորվել։
Հիշում եմ՝ բարձրահասակ մի տղամարդ մոտեցավ
մեզ ու ցույց տալով մեր տեսախցիկը՝ ռուսերեն
հարցրեց. «Պրոֆեսիոնա՞լ է… Իմն էլ է պրոֆեսիոնալ»։
Ու խոհանոցի մեծ դանակը հանեց–ցույց տվեց։
Ստեփանակերտում մսավաճառ էր եղել ու հիմա
ազատամարտիկ էր դարձել։ Հետո շարունակեց
ռուսերեն. «Ռո՞ւս ես»։ Ես հպարտ կեցվածքով հայերեն
պատասխանեցի՝ հա, ռուս եմ, բայց Երևանում եմ
ծնվել–մեծացել։ Արթուրին ցույց տալով՝ ասաց. «Նրան
որ բռնեն, դեռ ոչինչ, միանգամից կսպանեն, բայց,
այ, քեզ որ բռնեն, քիթդ ու ականջներդ կկտրեն,
ծակ կմտցնեն, հետո իրենց հեռուստատեսությամբ
ցույց կտան ու կասեն, թե իբր դու ռուս վարձկան ես
ու կռվում ես հայերի կողմից։ Այնպես որ վերցրեք էս
նռնակները, միշտ մոտներդ պահեք, մեկ էլ տեսար՝
պետք եկան, ի՞նչ իմանաս»։
Սա որ հիմա պատմում եմ, թվում է՝ գեղեցիկ
պատմություն է կամ կինո, բայց իրականություն է։
Մեր մտքով անգամ չէր անցնում՝ բա որ մեզ մի բան
պատահի՞, ախր մենք տուն, ընտանիք, մայր ունենք։
Արթուր Ապրեսով – Այդ օրվանից երկուսիս
մոտ էլ նռնակ կար։ Մարդ ես էլի, եթե մեկիս
համարձակությունը չհերիքեր նռնակի օղակը քաշել,
մյուսս գոնե աներ դա։
– Լրագրողական ու օպերատորական ի՞նչ «ավար»
ունեցաք դուք։
Դմիտրի Պիսարենկո – Չնայած Ապրեսն էր
նկարողը, բայց ես խոսեմ նրա փոխարեն։ Ասեմ,
որ Ղարաբաղում մենք մականուն վաստակեցինք։
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1992–ին առաջին
անգամ ուղղաթիռից
եմ տեսել, թե ինչպես
են ադրբեջանցիների
վայրագություններից
ու ջարդերից փրկված
հայ փախստականների
անվերջանալի շարքերն
անցնում Լաչինի
ճանապարհով։ Այդ
պահին պատկերացրի
1915 թվականը, հայ
գաղթականների
տառապանքները։

Մարտից հետո, տղերքի հետ նստած, նկարահանած նյութը տեսախցիկով հետ տվեցինք, նայեցինք։
Ղարաբաղցիներից ամեն մեկը մի տեղից արձագանքեց. «Վայ, էս իմ քամակն ա, էս էլ քո քամակն ա…»:
Այդպես մեր անունը մնաց՝ քամակ նկարողներ։
Մենք հաճախ ենք տեսնում վավերագրական ֆիլմեր 1941–45 թվականների Մեծ հայրենականի
ճակատամարտերից։ Դրանք պատմական խրոնիկա են։ Ապրեսի նկարածներն էլ այդ արժեքն ունեն։
Ժամանակը կգա, ասածս կհաստատվի։ Բոլոր հեռուստաընկերությունների արխիվներում նրա նկարած
կադրերը կան։ Շատերն այդ նկարահանումներն իրենց են վերագրում, ոչինչ, այդպես էլ է լինում։ Մեր նյութը
եթեր էին հեռարձակում Reuters–ը, TF1–ը, Вести–ն, արտասահմանյան ու ռուսական այլ լրատվամիջոցներ։
Երբ հեռուստատեսությունները կեսգիշերին Հայաստանի հիմնն են հնչեցնում, կադրերի շարք են ցուցադրում,
տեսած կլինեք՝ պատգարակով մի վիրավոր ազատամարտիկի են տանում։ Ապրեսի նկարածն է դա։ Արկն
ընկավ ուղիղ այն թփի վրա, որի մոտ էի կանգնած մի քանի վայրկյան առաջ։ Կանգնած էլ կմնայի, եթե
Ապրեսն ինձ այդտեղից չքաշեր–տաներ։ Իմ հեռանալուց հետո արկն ընկավ ու մերոնցից երկուսին վիրավորեց։
Նրանցից մեկը հենց պատգարակի վրայի մարտիկն է։
Արթուր Ապրեսով – Մենք մեծ մասամբ դաշտերում ու անտառներում էինք, որտեղ էլեկտրականություն
չկար, տեսախցիկի մարտկոցները լիցքավորելու հնարավորություն չկար։ Այդ պատճառով էլ խնայողաբար
էի օգտագործում իմ տեխնիկան։ Նկարում էի, Դիման ասում էր՝ չէ, քիչ է, բայց ինքն էլ էր հասկանում, որ
մարտկոցը պիտի խնայեինք, որպեսզի հաջորդ օրերին էլ կարողանայինք նկարել։ Ես ու Դիման կարող էինք
լինել Ղարաբաղի ամբողջ տարածքում, որտեղ ուզեինք՝ կնկարեինք։ Փաստաթուղթ ունեինք: Ինքնագովեստ
չլինի, բայց մեզ իսկապես վստահում էին Ղարաբաղում։ Գաղտնիք չէ, որ պատերազմում ամեն ինչ չէ, որ
կարելի է նկարել ու եթեր տալ: Դիման ռուս է, բայց մերոնք գիտեին՝ նա ամեն ինչ անում է թույլատրելիի
սահմաններում, ի նպաստ Արցախի։ Պատերազմի ժամանակ շատ անսպասելի բաներ են լինում. պիտի զգոն
լինես, որ բաց չթողնես, նկարես։
Մարտակերտի Մեծշեն գյուղի ազատագրման ժամանակ հասանք թուրքի դիրքեր։ Բարձրանում էինք, հանկարծ
շինելով մի կերպարանք հայտնվեց։ Մերոնք շինելով չէին. հասկացանք, որ թշնամու կողմից է։ Մինչ նա ձեռքը
կտաներ զենքին, 15 տարեկան մի հրազդանցի տղա ունեինք, թը՛խկ, կրակեց։ Դա վայրկյանից էլ քիչ տևեց։
Շինելով կերպարանքն ընկավ։ Ես նկարել եմ։ Չէր մահացել։ Որպեսզի շատ չտանջվի, մեր տղաներն արագ
խփեցին։ Հիշում եմ՝ այդ օրը մենք ոչ մի կորուստ չունեցանք, իսկ թուրքերը 10–15 զոհ ունեցան։
– Միշտ չէ, որ պատկերները կադրեր են դառնում ժապավենի վրա, մեծ մասը հիշողության ժապավենին է
տպվում, այդպե՞ս է։
Դմիտրի Պիսարենկո – Երբ գլխավերևումդ լսում ես արկի սուլոցը ու մտքումդ համոզված ասում՝ հիմա ուղիղ
վրաս է ընկնելու, այդ պահին խեղճանում ես, քեզ ոչնչություն զգում։ Ու երբ արկը քեզնից հեռու է ընկնում,
նախատում ես քեզ՝ վախկոտ, թուլամորթ, բա դու տղամարդ ե՞ս։ Այս զգացողությունները նկարել հնարավոր չէ,
բայց դու ապրում ես դրանք։
Արթուր Ապրեսով – Մարտկոցները խնայելու համար դրվագներ, պատկերներ կան, որ չեմ նկարել, դրանք
հիշողությանս մեջ են մնացել։ Հիշողությանս մեջ են մնացել մեր գլուխկոնծիները։ Կրակահերթերի տակ
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գլուխկոնծի տալով էինք անցնում։ Գնդակ է, կպավ՝ կպավ։ Չկպավ՝ բախտդ բերել է։ Դիման ինձնից մի մետր
անգամ չի հեռացել։ Ինքը գլուխկոնծի տալով անցնում էր կրակահերթի տակով ու սպասում՝ տեսնի՝ ես էլ
անցա՞։
Դմիտրի Պիսարենկո – Էդ գլուխկոնծիները համաշխարհային ռեկորդներ էին, հավատացեք։ Դրանց շնորհիվ
կյանքեր էին փրկվում։ Դեպքեր, փոքր թվացող երևույթներ կան, որ հետո շատ մեծ արժեք են ստանում, շատ
թանկ ու անփոխարինելի են դառնում։ Կռիվը մի վայրկյան է տևում, բայց կա կյանք, երբ կռիվը դադարում է։
Այդ ընթացքում են ձևավորվում մարդկային հարաբերությունները, մարդիկ հարազատ ու անփոխարինելի են
դառնում միմյանց համար։ Հիշում եմ՝ Մարտակերտի Հարությունագոմեր գյուղն էինք ազատագրել։ Գյուղում
մարդ չկար։ Մտանք մի տուն. պիտի քնեինք։ Մի լենինականցի Ֆելո ունեինք։ Որտեղից որտեղ մանկական
մահճակալ ճարեց։ Իսկն իր համար էր. Ֆելոյի բոյը 1 ու 20 էլ չկար։ Մահճակալը բերել է, թե՝ ո՞վ է հետս քնելու,
տղերք, եկեք։
Արթուր Ապրեսով – Պատերազմից ենք պատմում ու պատմում, իսկ ինձ ու Դիմային ո՞վ էր ճանապարհում
Ղարաբաղ… Դիմայի լիտվուհի տատիկը, որ հիմա 100 տարեկան է։ Ազնվական կին է։ Մեզ մի լավ կերակրում
էր ու ժպիտով, հավեսով ճանապարհում գործուղման։ Բոլորս էլ տատ ունենք, բայց Դիմայի տատն ուրիշ է։ Ո՛չ
նվնվալ, ո՛չ ախուվախ անել։ Մեզ ուրախ ճանապարհում էր, որ ողջ–առողջ վերադառնանք։
– Փաստորեն, պիտի պատերազմին պարտական լինեք ձեր 25–ամյա ընկերության համար։
Դմիտրի Պիսարենկո – Մի դրվագ պատմեմ, ու ձեզ համար ամեն ինչ պարզ կլինի։ Գիշերը չոր խոտի
վրա պիտի քնեինք։ Ապրեսը տեսախցիկը դրեց գլխի տակ ու քնեց։ Ինքը մի բարակ բաճկոնով էր, իսկ
ես՝ ուսանողական վերարկուով, որ հազիվ 5–րդ դասարանցու վրայով լիներ։ Բայց իմ վերարկուն, նրա
բաճկոնի համեմատ, փառք էր։ Ես Ապրեսից մի տարով մեծ եմ ու դեռ այն ժամանակվանից մեծ եղբոր
հոգատարությամբ եմ վերաբերվում նրան։ Վերարկուս հանեցի, կամաց գցեցի Ապրեսի վրա, մեջքս դեմ տվի
նրա մեջքին, որ երկուսս էլ տաքանանք, ու քնեցի։ Գիշերվա մի պահ արթնացա, տեսա՝ վերարկուս ոչ թե նրա,
այլ ինձ վրա է։ Մտածեցի՝ երևի սահել է։ Նորից զգույշ գցեցի Ապրեսի վրա։ Առավոտյան արթնացա, տեսնեմ՝
վերարկուս էլի ինձ վրա է։ Պարզվեց՝ Ապրեսն էլ իր հերթին կրտսեր եղբոր հոգատարություն է ցուցաբերել…
Մենք տղաներ էինք, պատերազմը մեզ տղամարդ դարձրեց։ Շատ էի ուզում, որ Բաքվում ծնված–մեծացած
Ապրեսն իմ՝ ռուսիս միջոցով սիրեր ու ճանաչեր Հայաստանն ու Արցախը։ Հավատացեք, մենք երջանիկ
տղամարդ ենք, որովհետև պատերազմի միջոցով հասկացանք՝ ինչ է ընկերությունը, նվիրվածությունը։
Արթուր Ապրեսով – Ես չեմ կարող ճոխ բառապաշարով նկարագրել մեր ընկերությունը։ Դիմային մի բան եմ
ասել ու նա անմիջապես համաձայնել է, հասկացել, որ ուղիղ նշանակետին եմ խփել. ես նրա, իսկ ինքը իմ
կյանքի ընկերն է։
Նաիրա Փայտյան
2016
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Ֆիլմագրություն
Օպերատոր

Հիշողությանս մեջ
են մնացել մեր
գլուխկոնծիները։
Կրակահերթերի տակ
գլուխկոնծի տալով էինք
անցնում։ Գնդակ է, կպավ՝
կպավ։ Չկպավ՝ բախտդ
բերել է։ Դիման ինձնից մի
մետր անգամ չի հեռացել։
Ինքը գլուխկոնծի տալով
անցնում էր կրակահերթի
տակով ու սպասում՝ տեսնի՝
ես էլ անցա՞։

2009 – «Երեք ընկեր»
2009 – «Կրեստոգրադի օրագիրը»
2009 – «Սպանված աղավնի»
2009 – «Տաքսի Էլի լավ ա» («Իմ սիրելի քաղաք Երևան»)
2007 – «Ոչինչ չի մնա»
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Հակոբ Պողոսյանը ծնվել է 1967 թ. Երևանում: Դպրոցն ավարտելուց
անմիջապես հետո` 1984 թ., աշխատանքի է անցել Հայաստանի
հեռուստատեսության և ռադիոյի պետական կոմիտեում: Մեկ տարի
անց մեկնել է բանակ: Վերադառնալուց հետո վերապատրաստման
դասընթացներ է անցել նախ Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական
ինստիտուտում, այնուհետև՝ Մոսկվայում, ավելի ուշ մասնակցել է
նաև հեռուստատեսության ստուդիայում գործող մասնագիտական
դասընթացներին: Մինչև 2005 թ. աշխատել է Հանրային
հեռուստաընկերությունում:
1995–2010 թթ. որպես օպերատոր և լուսանկարիչ աշխատակցել է
նաև «Արմենիա» և «ԵրկիրՄեդիա» հեռուստաընկերություններին,
«Հայաստան» հիմնադրամին, «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ–ին և
«Հետք» թերթին, «Վերսուս» ստուդիային:
1989–94 թթ. «Խալդ» և ապա «Վ. Այվազյան» երկրապահ
կամավորական ջոկատների կազմում պարբերաբար մասնակցել է
ՀՀ սահմանների և Արցախի պաշտպանության համար մղված
մարտական գործողություններին: 1992 թ. անդամագրվել է Շահեն
Մեղրյանի ստեղծած «Եղնիկներ» պարտիզանական ջոկատին: 1993 թ.
մարտի 27–ին Տոնաշենի ազատագրման ժամանակ վիրավորվել է և
ստացել կոնտուզիա: Բուժման համար ուղղաթիռով տեղափոխվել է
Ստեփանակերտ, ապա` Երևանի Միքայելյանի անվան հիվանդանոց:
1993–ի մայիսին, լրիվ չապաքինված, վերադարձել է Շուշի` Ժիրայր
Սեֆիլյանի հրամանատարությամբ գործող գումարտակ, որտեղ էլ
սեպտեմբերին Ջեբրայիլի մատույցներում կրկին վիրավորվել է: Մինչև
1994 թ. մայիսը մասնակցել է բոլոր մարտերին:
ՀՀ Երկրապահ կամավորական միության անդամ է:

Պատերազմը չի տանում
լավագույններին, լավագույններն
իրենք են գնում

ՀԱԿՈԲ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Օպերատոր, ազատամարտիկ

– Երբ սկսվեց 88–ի շարժումը, ես հիմնականում լուսանկարներ էի անում: Արցախում հայտնվել եմ 91–ի
վերջին, իսկ մինչ այդ «Հորիզոն» հեռուստաընկերության համար նկարահանումներ եմ արել Հայաստանի
սահմանամերձ շրջաններում՝ Նոյեմբերյանում, Շամշադինում, Երասխավանում, որտեղ իրավիճակն արդեն
լարված էր: Պետք է նշեմ, որ Արցախի հետ ոչ անմիջական կապը ստեղծվել է 1989 թ., երբ կոմերիտմիության
օժանդակությամբ այնտեղից երեխաներ էինք բերում և ուղարկում ճամբարներ: Ստացվեց այնպես, որ
Կազանից վերադարձող 80 երեխա տեղափոխող «Յակ–40»–ները չկարողացան վայրէջք կատարել
Ստեփանակերտում, քանի որ ռուսական զորքն ու ադրբեջանական ՕՄՕՆ–ը փակել էին օդանավակայանը:
Մենք ստիպված եղանք երեխաների մի մասին մեկ շաբաթ պահել Երևանում` Նորքի պիոներպալատում
(հիմիկվա Հայորդաց տանը): Այդ ընթացքում երեխաների ծնողների հետ նամակագրական կապ էինք պահում,
որպեսզի տեղեկացնենք երեխաների մասին: Այդպես ծանոթացա շատերի հետ ու Արցախի հետ կապը
հաստատվեց:
1991 թ. մեկնեցի Հադրութ` Էդիլլու գյուղ, որտեղ այդ ժամանակ գտնվում էր Մանվել Գրիգորյանի ջոկատը:
Երևան վերադառնալուց 3 օր անց կրկին որոշեցի մեկնել Արցախ, այս անգամ արդեն Ստեփանակերտ, որի
ճանապարհն ամբողջությամբ փակել էր ռուսական զորքը: Այնուամենայնիվ հաջողվեց մտնել Ստեփանակերտ:
Գերագույն խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանի օգնությամբ կարողացա միանալ հայաստանյան
ջոկատներին ու սկսեցի նկարահանումներ անել: Այդ ընթացքում նկարահանել եմ եվրոպական, Իրանի
պատվիրակությունների, ինչպես նաև Բորիս Ելցինի այցը: Հիշում եմ մի դեպք. եվրոպացիները ցանկություն
էին հայտնել այցելել Քարինտակ գյուղ, որտեղ 14 զոհ էինք ունեցել և գյուղը ակտիվ ինքնապաշտպանություն
էր կազմակերպել: Արթուր Մկրտչյանը համաձայնել էր կազմակերպել նրանց այցը, բայց Շոշ գյուղից
դեպի Քարինտակ ճանապարհին ադրբեջանցիները կրակահերթ սկսեցին: Երբ կրակը դադարեց, Արթուր
Մկրտչյանն առաջարկեց շարունակել ճանապարհը, բայց հյուրերը չհամարձակվեցին` ասելով, որ ամեն ինչ
արդեն պարզ է: Երբ վերադարձանք, Արթուր Մկրտչյանը նրանց ասաց` խոստանում եմ, որ մարտ ամսին կարճ
ճանապարհով ձեզ կբարձրացնեմ Շուշի: Նկատի ուներ, որ մարտին Շուշին կազատագրվի:
Դրանից հետո մասնակցել եմ Մալիբեյլիի, Կրկժանի, Ղարադաղլուի, Խոջալուի ազատագրման մարտերին:
Ղարադաղլուում զոհվեց Արջը «Արաբո» ջոկատից: Ես ցուցանակ պատրաստեցի, որի վրա գրեցինք
«Արջաձոր», որպեսզի գյուղի անվանումը հավերժացնի նրա հիշատակը: Բայց հավանաբար հետևողական
չեղանք, ու այդ գյուղն այժմ, կարծեմ, այլ անվանում ունի:
– Խոջալուի իրադարձություններն այս տարիների ընթացքում լուրջ շահարկումների առիթ են դարձել:
Ամեն տարի նրանք վայնասուն են բարձրացնում` իբր հայերը ցեղասպանություն են իրականացրել
Խոջալուում: Որպես իրադարձությունների ականատես` ի՞նչ կարող եք պատմել:
– Կարող եմ ասել այն, ինչ բազմիցս կրկնել է հայկական կողմը: Խոջալուից խաղաղ բնակչության համար
ճամապարհ էր բացվել, որպեսզի նրանք հանգիստ հեռանան: Երբ գյուղում էինք, երկնքում ադրբեջանական
ուղղաթիռներ հայտնվեցին ու առանց բնակիչներին օգնելու որևէ փորձ անելու` հեռացան: Ես չեմ բացառում,
որ հենց այդ ուղղաթիռներից կարող էին կրակել մարդկանց վրա: Խոջալու գյուղում հիմնականում
մեսխեթցիներ էին ապրում, և ադրբեջանցիներն իրենց քաղաքական կեղտոտ խաղերի ու հայերին
վարկաբեկելու համար կարող էին նման քայլի դիմել: Ինձ համար հստակ է մի բան՝ հայկական կողմը խաղաղ
բնակչության համար միջանցք էր բացել և չէր պատրաստվում սպանել այդ մարդկանց:
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Այս պատերազմը մի բան
էր, որ հասունացել էր ու
պիտի պայթեր: Այն մեզ
պարտադրվեց, բայց այդ
պատերազմի արդյունքում
մենք կարողացանք
ազատագրել մեր հողն ու
ամրապնդել սահմանը:

1992–ի մարտին ես կրկին մեկնեցի Արցախ, քանի
որ տպավորվել էին Արթուր Մկրտչյանի խոսքերը՝
մարտին գրավելու ենք Շուշին: Մարտին չգրավեցինք,
ես վերադարձա Երևան ու նոր տեսախցիկով ապրիլին
կրկին մեկնեցի Արցախ: Մայիսի 6–ին Հադրութից
մեկնում էի Ստեփանակերտ, երբ իմացա, որ մեր
տղաները գործողություններ են իրականացնում
Շուշիի ուղղությամբ: Միացա տղաների խմբին, որը
շարժվում էր դեպի Շոշ:
Շուշիում նկարահանած տեսարանները մինչ օրս
ցուցադրվում են հեռուստատեսությամբ:
Չգիտեմ ինչու` այսօր քիչ է խոսվում Ջանհասան–
Քյոսալարի իրադարձությունների մասին, բայց դրանք
Արցախյան պատերազմի կարևոր դրվագներից
են: Այս պատերազմը մի բան էր, որ հասունացել
էր ու պիտի պայթեր: Այն մեզ պարտադրվեց, բայց
այդ պատերազմի արդյունքում մենք կարողացանք
ազատագրել մեր հողն ու ամրապնդել սահմանը:
Նոր պատերազմ, իհարկե, չեմ ցանկանում, բայց
եթե մեր հարևանները մեկ անգամ էլ դիմեն
արկածախնդրության, գուցե կկարողանանք
ամրապնդել նաև Տավուշի հատվածում գտնվող
սահմանը, որն այսօր շատ անհանգիստ է: Գյուղացին
հնարավորություն չունի խաղաղ պայմաններում
մշակելու իր հողը:
– Իսկ ձեռք բերած հաղթանակը որքանո՞վ ենք
արժևորում այսօր:
– Ամեն ինչ պայմանավորված է իշխանությունների
վերաբերմունքով: Հայրենական պատերազմում
տարած հաղթանակը մատուցում էր
խորհրդային իշխանությունը գրքերով, ֆիլմերով,
հեռուստահաղորդումներով և այլն: Արցախյան
հաղթանակի քարոզչություն, որպես այդպիսին,
այսօր չի իրականացվում: Տարեկան մեկ–երկու
միջոցառումները բավարար չեն: Այն տղաները,
որոնք պետք է հպարտանան այդ հաղթանակով,
այսօր չեն կարողանում դա անել: Հաղթանակի
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օրն առանձին խմբերով հավաքվում են, մեկնում
Արցախ, անտեսված՝ մի անկյունում միմյանց
շնորհավորում, ու դրանով էլ ամեն ինչ ավարտվում
է: Ազատամարտիկներն այսօր հավաքվում են միայն
տխուր առիթներով: Թաղումների ժամանակ, մի
կողմից, տխրում են, մյուս կողմից էլ` ուրախանում,
որ միմյանց տեսնում են: Հաղթանակի տոնը պետք
է կազմակերպել այնպես, որ բոլորը կարողանան
ի սրտե ուրախանալ, բոլորը հպարտանան այդ
հաղթանակով: Կռված տղաների սոցիալական
խնդիրները պետք է լուծվեն: Ի՞նչ է կատարվում
այսօր. օգտվում են այն մարդիկ, որոնք իրականում
կապ չունեն թե՛ պատերազմի, թե՛ հաղթանակի
հետ, բայց ճարպկությամբ կարողանում են ինչ–որ
փաստաթղթեր ձեռք բերել, անգամ կոչումների ու
պարգևների են արժանանում: Սա մեկի հորեղբոր
տղան է, մյուսը` նրա մորաքրոջ. հայկական
տարբերակով` կնիքը ձեռքիդ է, կարող ես խփել:
Բայց չեմ ուզում ծանրանալ այս երևույթի վրա,
նման մեխանիզմներով Հայրենական պատերազմի
մասնակիցներ էլ կան:
Այժմ նկարում եմ նրանց, ովքեր կենդանի են:
Պատահում են դեպքեր, երբ զրուցում ես մարդու
հետ ու անմիջապես հասկանում, որ իր պատմածի
հետ բոլորովին կապ չունի: Իհարկե, պատահում
են նաև դեպքեր, երբ մարդը պատմում է
պարտիզանական ջոկատի մասին, և ինձ թվում է`
հենց ինքս եմ եղել այդ ջոկատում: Ես եղել եմ Շահեն
Մեղրյանի պարտիզանական ջոկատում, և ինձ շատ
ծանոթ ու հարազատ են նրանց պատմածները:
Պարտիզաններից շատերը չեն սիրում պատմել իրենց
մասին, որովհետև մարդիկ կարող են չհասկանալ,
անգամ ծիծաղել նրանց պատմածների վրա, քանի
որ այն, ինչ անում են պարտիզանները, իրականում
սովորական մարդու բանականությունից վեր է:
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Հայրենական պատերազմում
տարած հաղթանակը
մատուցում էր խորհրդային
իշխանությունը
գրքերով, ֆիլմերով,
հեռուստահաղորդումներով
և այլն: Արցախյան
հաղթանակի քարոզչություն,
որպես այդպիսին, այսօր չի
իրականացվում: Տարեկան
մեկ–երկու միջոցառումները
բավարար չեն: Այն տղաները,
որոնք պետք է հպարտանան
այդ հաղթանակով, այսօր չեն
կարողանում դա անել:

– Ինչո՞վ եք այսօր զբաղված:
– Այսօր տեսախցիկի փոխարեն գերադասում եմ լուսանկարչական ապարատը: Տեսախցիկի առաջ մարդիկ
սկսում են ճոռոմ–ճոռոմ բառեր արտասանել, բայց կարծում եմ, որ լուսանկարի լռությունն ավելի խոսուն
է: Դժվարանում եմ այսօր ֆիլմ նկարել, չնայած իմ տեսանյութերն օգտագործվել են բազմաթիվ ֆիլմերում:
Ինձ համար այսօր դժվար է նկարել ֆիլմ, օրինակ` Շահեն Մեղրյանի մասին, որին անձամբ ճանաչել եմ:
Պատասխանատվությունը չափազանց մեծ է, գուցե չհաջողվի ներկայացնել նրան այնպիսին, ինչպիսին կար:
Շահենին առնչվող մի դեպք եմ ուզում պատմել: Նրա հայրենի Գյուլիստան գյուղը շրջափակման մեջ էր: Նրա
ղեկավարած պարտիզանական ջոկատին հաջողվեց մտնել գյուղ: Շահենն իրենց տնից իր սիրելի գիրքն
էր վերցրել` Մուշեղ Իշխան: Արտատափում ինձ ասաց, որ առվից ջուր բերեմ, հետո ջրի ամանը փակեց և
տվեց մեր ուղղաթիռի օդաչուին ու ասաց. «Սա կտաս Զինավոր դայուն (խոսքն իր հոր մասին էր), կասես`
սա հայրենիքի ջուրն է, ու մենք այս ջուրը շուտով կվայելենք»: Ես տեսել եմ տարեց շահումյանցիների,
որոնք հավատում էին, որ վերադառնալու են իրենց տները, այդ հավատով երիտասարդների կողքին, զենքը
ձեռքներին կռվում էին, օգնում, ինչով հնարավոր էր: Շահեն Մեղրյանի պարտիզանական ջոկատը չափազանց
մեծ դեր կատարեց Քելբաջարի ազատագրման ժամանակ: Ի դեպ, 1992 թ. հունիսի 13–ին ստեղծված այդ
ջոկատն առաջին պարտիզանական ջոկատն էր Արցախյան պատերազմում: 1993 թ. ապրիլի 4–ին ջոկատը
մտավ Գյլուլիստան: Ապրիլի 17–ին Շահենին սպանեցին: Մեր տղաները դուրս եկան Շահումյանից, ու այդ
հարցն առ այսօր փակված է:
– Ասում են` պատերազմը տանում է լավագույններին:
– Պատերազմը չի տանում, լավագույններն իրենք են գնում, որովհետև միշտ քայլում են առջևից, լինում են
ամենավտանգավոր տեղում:
Ալիսա Գևորգյան
2014
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Գագիկ Սիմոնյանը ծնվել է 1954 թ. Երևանում: 1973–75 թթ. ծառայել է
խորհրդային բանակում, 1977–83 թթ. սովորել է Խարկովի
տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտում, Մոսկվայի
հեռուստատեսության ինստիտուտում, ստացել է բարձրագույն կարգի
ռեժիսորի և հեռուստաօպերատորի որակավորում:
1976 թ. ի վեր շուրջ 30 տարի աշխատել է հեռուստատեսությունում
(Հայաստանի հեռուստառադիոպետկոմ (ՀՌՀ), հետագայում՝
Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն՝ Հ1)՝ անցնելով
հեռուստաօպերատորից մինչև լրատվական հաղորդումների
(«Լրաբեր», «Հայլուր», ), «Արցախ» ստուդիայի գեղարվեստական
ղեկավարի, առևտրագովազդային գործակալության հիմնադրի և
գեղարվեստական ղեկավարի, հեռուստաընկերության գործադիր
տնօրենի խորհրդականի, հեռուստաֆիլմերի «Երևան» ստուդիայի
փոխտնօրենի և գլխավոր պրոդյուսերի ճանապարհը: Եղել է նաև
«Հովնանյան ինթերնեյշընլ» ՍՊԸ–ի ժամանցի կենտրոնի տնօրենը
(2001–2002 թթ.), «Շանթ» հեռուստաընկերության «Հորիզոն»
լրատվական բաժնի ղեկավարը (2002–2003 թթ.):
1988 թ. գործուղվել է Ստեփանակերտ՝ հիմնադրելու Լեռնային
Ղարաբաղի հեռուստատեսությունը և մինչև 1990 թ. աշխատել է որպես
գլխավոր օպերատոր:
Ներկայումս ապրում և աշխատում է Մոսկվայում, հիմնադրել է
ստուդիա, նկարահանում է վավերագրական ֆիլմեր և ռեպորտաժներ 1–
ին ալիքի համար: 2010 – 2011 թթ. եղել է tvarm.ru ինտերնետային ալիքի
կրեատիվ տնօրենը, 2012–2013 թթ.՝ «День» հեռուստաալիքի գլխավոր
ռեժիսորը:
Արժանացել է «Ինտերվիդենիե»–ի պատվոգրի, «Օստանկինո»
հեռւստատեսության հատուկ մրցանակի, «Վիդեո արտ» առաջին
մրցանակի, «Վաչագան Բարեպաշտ» ԼՂՀ մեդալի:

Կրակոցներն այնքան սարսափելի
չէին, որքան ադրբեջանցիների
աչքերը, որ տեսա Շուշիում

ԳԱԳԻԿ
ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր

– Տարիքային տարբերությունը կարծես դեր չի խաղում, ու դժվարանում եմ Ձեզ դիմել «պարոն
Սիմոնյանով»: Երևի նրանից է, որ Ձեզ ճանաչողների համար Դուք նույն երիտասարդ, խենթ Կյաժ
Գագոն եք: Նրանց պատմածներից այդ մտերմությունն ինձ էլ է փոխանցվել, ուստի Ձեզ կդիմեմ առանց
«պարոնի»:
– Շատ ավելի լավ, պարոն Սիմոնյա՞նը որն է: Ես Գագոն եմ ու վերջ: Բայց նախապես զգուշացնեմ, որ իմ
մասին շատ բան չեմ կարող պատմել, ամեն ինչ չէ, որ հիշում եմ: Ուրիշներին հարցրեք, նրանք ավելի լավ են
հիշում ու երբեք չեն մոռանում: Համ էլ ես գործ անող եմ, խոսող չեմ:

– Ղարաբաղյան շարժման ակունքներում եք եղել՝ որպես ականատես ու վավերագրող. Ձեր փոխարեն մեկ
ուրիշը հիմա սեփական մեդիա ընկերությունը կունենար, նկարն ու կենսագրական ճոխ պատմությունն էլ
գրքերի, թերթ–ամսագրերի առաջին էջերից չէր իջեցնի: Իսկ Ձեր մասին ոչ համացանցում կա մի տող, ոչ
էլ ֆիլմերում կամ մամուլում: Ամենաթարմ ու միակ հոդվածը 2006 թվականի է:
– Ես ինքս չեմ սիրում իմ մասին խոսել։ Սիրում եմ ամեն ինչ զրոյից սկսել՝ նոր հիմքերով, նոր գաղափարներով,
հետաքրքիր մտահղացումներով: Մի հեռուստատեսություն տվեք, ամեն ինչ սարքեմ, տամ ձեռքներդ: Իմ
փորձն ու գիտելիքը միշտ կարող եմ ներդնել նոր կադրեր պատրաստելու համար։ Թե չէ… անցյալ է էլի,
անցած–գնացած ցավոտ բաներ, որոնք չեմ ուզում հիշել. դրանք ինձ ցավ են պատճառում։
– Այդ անցյալում Դուք Արցախի հեռուստատեսություն եք ստեղծել զրոյից, արցախյան տարեգրություն:
Պատմեք, թող չիմացողներն իմանան: Չէ՞ որ անգամ մերօրյա պատմությունը պատմություն չի դառնա,
եթե չլինեն այն վավերագրողները:
– 1988–ի փետրվարի 3–ին ես ոտք դրեցի Ստեփանակերտ: Չորսով էինք, չորսս էլ հեռուստատեսությունից՝
ռեժիսոր Նիկոլայ Դավթյանը, լրագրող Բակուր Կարապետյանը, օպերատոր Գագիկ Մկրտչյանն ու ես:
Շահեն Մեղրյանը մեզ կանչեց Շահումյան, որպեսզի տեղի միջադեպերը նկարահանեմ։ Թուրքերը քարկոծել
էին հայերին ու նրանց մեքենաները. ճանապարհներին ծեծված ու հիվանդանոցներում վիրավոր հայերից
հարցազրույց վերցրինք։ Հենց այդ ժամանակ առաջին անգամ տեսա Շահեն Մեղրյանին ու ծանոթացա
նրա հետ։ Անվտանգության նպատակով մերոնք պաշտպանական կետեր էին ստեղծել ու ստուգում էին
ավտոմեքենաները։ Հետո մտանք Մարտակերտ. միտինգներն արդեն սկսվել էին, այնտեղից գնացինք
Ստեփանակերտ, որտեղ որոշում էր կայացվում առանձնանալ Ադրբեջանից: ԿԳԲ–ն ու ադրբեջանցիները
հետևում էին ամեն ինչին, դրա համար էլ տեսախցիկը դրել էի պայուսակի մեջ ու թաքուն էի նկարում։ Ամեն
ինչ նոր էր մեզ համար՝ թեժ կետ, ազգամիջյան լարվածություն։ Ես ոչ միայն օպերատոր էի, այլև գիշերները
մոնտաժ էի անում թե՛ Հայաստանի, թե՛ արտասահման ուղարկելու, թե՛ Ռուսաստանի համար։
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– Լինո՞ւմ էր այնպես, որ ստիպված ինքներդ որոշում կայացնեիք, ելքեր փնտրեիք։ Չէ՞ որ այդ ժամանակ
արցախյան կյանքը տարերային, անկանխատեսելի ընթացք ուներ։
– Եթե կռվող տղերքին հարցնում էին՝ ինչի կարիք ունես, պատասխանում էին՝ զենքի, իսկ երբ այդ հարցն ինձ
էին տալիս, պատասխանում էի՝ տեսախցիկի ու տեսաերիզի։ Ինչ–որ տեղերից հայթայթում էի դրանք, տալիս
տեղացիներին ու Բերդաձոր, Շահումյան ուղարկում, որ տեղում ամեն ինչ նկարվի։ Անհրաժեշտությունից
ելնելով՝ սեփական նախաձեռնությամբ թղթակցական կետեր էի բացել Արցախում։ Գիտակցում էի, որ այդ
նկարահանումները պետք են ոչ միայն ցուցադրելու, այլև պատմության, սերունդների համար։ Հիմա որտե՞ղ են
այդ տեսագրությունները, միգուցե ինչ–որ անգլիական, ամերիկյան արխիվներում։ Հաճախ են աչքովս ընկնում
այդ կադրերը, որոնք կամայականորեն օգտագործվում են, ուրիշներին վերագրվում։ Հեղինակային իրավունքի
գողություն է դա։
– Մեզանում հեղինակային իրավունքի պաշտպանության մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Բայց այդ
տարիներին հավանաբար չէիք էլ մտածում դրա մասին։ Ձեր գլխավոր առաքելությունն Արցախում
հեռուստատեսություն հիմնելն էր։
– Սովետական Միության հեռուստառադիոպետկոմի հրահանգով Ստեփանակերտում պետք է ստեղծվեր
հեռուստատեսություն, ու մենք չորսով՝ որպես Հայաստանի հեռուստատեսության աշխատակիցներ,
գործուղվել էինք Արցախ հենց այդ նպատակով: Հայաստանի հեռուստառադիոպետկոմի ղեկավարությունը՝
ի դեմս Ստեփան Պողոսյանի և Գրիգորի Խաչատուրովի, օգնեց, որ նորաստեղծ հեռուստատեսությունն
ունենա ժամանակակից տեխնիկա։ Այդպես սկսեցինք առաջին քայլերը Արցախում: Արցախցիների ներքին
դժգոհությունները, Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու բողոքի հանրահավաքները նոր–նոր էին խմորվում. ես
նկարահանել եմ այդ պայքարի առաջին ալիքները, նաև հետագա ընթացքն ու զարգացումները: Նկարահանել
եմ նաև լուռ, անկենդան Ստեփանակերտը՝ մինչև Շուշիի ազատագրումը: Փողոցներում ոչ ոք չկար, բոլորն
ապաստարաններում էին: Քաղաքը ռմբակոծվում էր: Ես նկարում էի արցախցիների նկուղային կյանքը. և՛
նկարում էի, և՛ սովորեցնում նկարել նրանց, ովքեր մեզնից հետո մեր գործը պիտի շարունակեին Արցախի
հեռուստատեսությունում:
– Այն հանգամանքին, որ Ստեփանակերտում առանձին հեռուստատեսություն էր գործում, ինչպե՞ս էին
արձագանքում Ադրբեջանում:
– Շուշին դեռ ադրբեջանցիների ձեռքին էր: Նրանք էլ իրենց հեռուստատեսությունը հիմնեցին Շուշիում՝ ի
հակակշիռ Ստեփանակերտի հեռուստատեսության: Մեկը մյուսի հաղորդումներին, տեղեկատվությանը
հետևում էին ու միմյանց դեմ հակաքարոզչություն անում, հեռուստատեսային բանավեճեր կազմակերպում:
Ղարաբաղի հարցը հասունանում էր: Քաղաքական հակամարտությունը տեղափոխվում էր ազգամիջյան
հարթություն. պատերազմ էր հասունանում:
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– Փաստորեն նաև տեղեկատվական պատերազմ
էր սկսվել: Երկու պատերազմներն էլ նկարահանում
էիք՝ որպես պատմական իրադարձություն:
Երևանյան խաղաղ պայմաններից հետո՝
կրակոցներ ու արկերի պայթյուններ: Սարսափելի
չէ՞ր:
– Կրակոցներն այնքան սարսափելի չէին. վարժվել–
սովորել էինք: Այդ ժամանակ ոչ թե թշնամուդ ես
տեսնում, այլ նրա գործողություների հետևանքները։
Դա շատ ավելի հեշտ է: Առավել սարսափելի էին
ադրբեջանցիների աչքերը, որ տեսա Շուշիում:
Մոտիկից թշնամուն տեսնելը սոսկալի է։
– Ե՞րբ տեսաք, երբ Շուշին դեռ ադրբեջանցիների
ձեռքի՞ն էր:
– Այո՛: Միութենական հեռուստառադիոպետկոմիտեից
Լյուդմիլա Ասոսկովան եկել էր Ղարաբաղ՝ տեսնելու,
թե ինչպես են աշխատում տեղի հայկական ու
ադրբեջանական հեռուստատեսությունները:
Մեքենայով գնացինք Շուշի: Միայն թե տեսնեիք՝
ինչ հայացքով էին մեզ նայում ադրբեջանցիները:
Մտածում էինք՝ միայն թե ողջ–ողջ սրանց ձեռքը
չընկնենք։ Շատ ագրեսիվ էին: Միջադեպ սարքեցին:
Եթե այդ ռուս կինը չլիներ, չգիտեմ՝ ինչ կլիներ մեզ
հետ։ Ասոսկովան ասաց՝ եթե մեզ բաց չթողնեք,
միութենական սկանդալ կլինի: Ադրբեջանցիները,
ատամները կրճտացնելով, թողեցին, որ դուրս գանք
Շուշիից:
– Ենթադրելի է, որ վտանգն այդքան մոտիկից
զգալով՝ այլևս Շուշի չգնացիք:
– Գնացել եմ, մինչև Շուշիի ազատագրումն այնտեղ
եղել եմ չորս անգամ: Մի անգամ «Հայլուր» և
ռուսական «Վեստի» լրատվական ծրագրերը
«Խաղաղության ակցիա» էին նախաձեռնել:
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Եթե կռվող տղերքին
հարցնում էին՝ ինչի կարիք
ունես, պատասխանում
էին՝ զենքի, իսկ երբ այդ
հարցն ինձ էին տալիս,
պատասխանում էի՝
տեսախցիկի ու տեսաերիզի։
Ինչ–որ տեղերից
հայթայթում էի դրանք,
տալիս տեղացիներին ու
Բերդաձոր, Շահումյան
ուղարկում, որ տեղում ամեն
ինչ նկարվի։ ...Հիմա որտե՞ղ
են այդ տեսագրությունները,
միգուցե ինչ–որ անգլիական,
ամերիկյան արխիվներում։

Ադրբեջանի և Ռուսաստանի լրագրողները եկել էին Հայաստան, և Հայաստանի ու Ռուսաստանի լրագրողները
գնացել էին Բաքու։ Ես աշխատում էի ադրբեջանցի լրագրող Վայիդ Նախիշի հետ: Նա պահանջեց, որ ԿԳԲ–ի
աշխատակիցներն իր կողքին լինեն, իբր պաշտպանեն իրեն։ Նրա հետ Շուշի գնացի նկարահանման: Մեզ
դիմավորեցին ռուս զինվորականները, բայց հնարավոր ընդհարումներից, լարվածությունից ու գժտությունից
խուսափելու համար թույլ չտվեցին նկարահանումներ անել Շուշիում: Այդ նույն Վայիդի հետ աշխատեցի նաև
Ստեփանակերտում: Ինչպես կարգն է, նկարեցի. ամեն ինչ հարթ ու նորմալ էր ընթանում: Ոչ ոք չարգելեց
ադրբեջանցի լրագրողին աշխատել Ստեփանակերտում, բայց նա սկսեց սադրել ու կռիվ հրահրել: Մենք
հասկացանք, որ նա Ստեփանակերտ է եկել ոչ թե նկարահանումների, այլ սկանդալի նպատակով, որպեսզի
իր երկիր վերադառնա հերոսացած: Ադրբեջանցին գոռգոռոցը գցել էր, թե հայերն իրեն խփեցին և այլն: Բայց
նման բան չէր եղել իհարկե:
– Կենտրոնական հեռուստատեսությունից հաճախ էին գալիս Արցախ, որտեղ և Դուք էիք աշխատում:
Ենթադրելի է, որ պարբերաբար համագործակցել եք տարբեր լրագրողների, այդ թվում՝ ռուս
լրագրողների հետ:
– Մեր նպատակներից մեկը ռուսների սխալ, միակողմանի, իրենց ու ադրբեջանցիների շահերից բխող
մեկնաբանություններին դիմագրավելն ու իսկությունը, մեր պայքարի ճշմարտացի հիմքերը ներկայացնելն էր։
Մենք միշտ ուղեկցում էինք դրսից եկած լրագրողներին Արցախում, նկարահանում թե՛ նրանց ուզած կադրերը,
թե՛ նրանց աշխատանքը տեղում: Հաջորդ անգամ դարձյալ Շուշիում էի ռուս լրագրող Միխայիլ Բեկետովի հետ։
Այս անգամ մեզ հետ նաև արցախցի Սերգեյ Համբարձումյանն էր՝ Սեգոն։
Սեգոյին օպերատորի մասնագիտությունն էի սովորեցնում, որպեսզի ինձնից հետո շարունակեր աշխատել
Արցախի հեռուստատեսությունում: Տեսախցիկը ձեռքիս էր. նկարում էի, իսկ Սեգոն, այսպես ասած, թիկունքս
էր պահում: Ադրբեջանցիները կատաղած մեզ էին նայում: Նրանք հիստերիկ գոռգոռում էին, փորձում
ապացուցել, թե իբր Շուշիում հայերն իրենց քարերով խփում են, տներն այրում։ Զգում ու հասկանում էինք, որ
լարվածությունը գնալով մեծանում է ու կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ: Սեգոն ականջիս շշնջաց՝
վերջ, գնում ենք, արա՛գ: Մենք նստեցինք մեքենան ու շտապ հեռացանք, քանի դեռ ադրբեջանցիները որևէ
արարքի չէին դիմել: Հետո տեսանք, որ Սեգոյի մեջքը սրիկաները սիգարետով այրել էին: Տղան այնքան
լարված էր եղել, որ չէր զգացել, տեղից չէր շարժվել: Սեգո… Նա օպերատորի մասնագիտություն էր սովորում,
բայց զինվորագրվեց պատերազմին ու դարձավ հրամանատար: Սեգոն իմ ընկերն էր, հրաշալի տղա…
– Սեգոյի մասին անցյալ ժամանակով եք խոսում ու ափսոսանքով:
– Որովհետև Սեգոն չկա, նրան սպանեցին Խոջալուում թուրքերի կողմից կռվող վարձկանները: Սեգոյի
երազանքն էր Շուշին ազատագրված տեսնել, ու ես խոստացա, որ երբ նկարահանեմ ազատագրվող Շուշին,
դա կլինի և՛ Սեգոյի, և՛ իմ կողմից։
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– Եվ կատարեցի՞ք Ձեր խոստումը։
– Արցախում մնացի մինչև 1990 թվականը. պայմանագրիս ժամկետը լրացավ, ես վերադարձա Երևան: Շուշիի
ազատագրման պլանը մշակվում էր: Ես սեփական նախաձեռնությամբ նորից գնացի Ստեփանակերտ: Այդ
ժամանակ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության «Արցախ» ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարն
էի: Սկզբում գնացի Ժիրայր Սեֆիլյանի ջոկատ, բայց նրանք շարժվեցին Լաչինի կողմը՝ Բերդաձորն
ազատագրելու: Ես միացա ինքնապաշտպանական ուժերի շտաբի պետ Ֆելիքս Գզողյանին: Խնդրեցի ու
նա իր «Վիլիսով» ինձ տարավ հրամանատարական կետ, հետո ասաց. «Հենց հարմար պահ լինի, կմտնենք
Շուշի»: Ամբողջ գիշեր նկարեցի ռմբակոծություններն ու կապավորների աշխատանքը: Առավոտյան առաջին
զինվորների հետ իմ տեսախցիկով մոտեցա Շուշիի մատույցներին: Իմ նկարած խրոնիկայի որոշ մասն այնքան
է տեղին և անտեղի ցուցադրվել, որ, իմ կարծիքով, հեղինակազրկվել է դրա պատմական արժեքը։

– Համաձայն չեմ ։ Շատ ոգեշնչող, հուզիչ կադրեր են։ Օրը հազար անգամ կնայեմ ու չեմ հոգնի։ Հիմա էլ
աչքիս առաջ են՝ բեռնատարը գնում է, բուժքույրը տղերքի հետևից ջուր է լցնում: Մեքենան բարձրանում
է, ադրբեջանցիների դիակներն ընկած են: Ամարասցի Արթուրը ծնկաչոք լաց է լինում ուրախությունից, ու
Ղազանչեցոց եկեղեցում տղերքը հավաքվել են. եկեղեցում առաջին անգամ հայկական աղոթք է հնչում:
Դուք, բնականաբար, նկարել եք նաև հույժ գաղտնի կադրեր, որոնք հանրայնացվելուց առաջ պետք է
մաղվեին, համապատասխանեցվեին անհրաժեշտ քաղաքական դիրքորոշումներին: Այդպե՞ս է։
– Իմ փորձառությունն ինձ բավական էր, որպեսզի սահմանեի՝ ինչն է կարելի ցույց տալ և ինչը՝ ոչ։ Դա
այն ներքին չափանիշն ու սանդղակն է, որ միշտ ունեցել եմ։ Շուշիի ազատագրումից հետո՝ մայիսի 11–
ին, վերադարձա Երևան: Բնականաբար, այդ պատմական կադրերը եթեր տալու մեծ ցանկություն ունեի:
Հեռուստապետկոմի նախագահն ասաց. «Մինչև Վազգեն Սարգսյանի թույլտվությունը չլինի, ձեզ եթեր չեմ
տա»։ Ի վերջո, քաղաքական լուրջ իրադարձություն էր տեղի ունեցել՝ Շուշին էր ազատագրվել: «Արցախ»
լրատվական ստուդիայի «Հատե տի» ծրագրի հեռարձակումից 5 րոպե առաջ թույլտվությունն ստացանք:
Հեռարձակվեց մոտ 15 րոպե տեսանյութ՝ առանց մեկնաբանության:

– Իսկ ինչո՞ւ ընդամենը 15 րոպե: Ի՞նչ եղավ մնացած տեսանյութը: Եվ առհասարակ, այդքան տարի նկարել
եք Արցախում: Որտե՞ղ է այդ հսկայական նյութը:
– Դա ամենացավոտ հարցն է: Մի մասը թռցրին, շատ տեսաերիզներ այդ ընթացքում կորան: Ինչ ասես, որ
չեղավ: Շատ տեսանյութեր էլ շուտով կփչանան, կոչնչանան։ Մի հարցրեք, խնդրում եմ: Շատ բաներ չեմ ուզում
ասել, որովհետև իմաստ չկա:
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– Այնուամենայնիվ դրանք պատմական խրոնիկա են, Արցախյան ազատամարտի կենսագրությունը՝
կադր առ կադր, փաստ, ապացույց, պատմություն, կռված, արժանավոր տղաներ, նաև անարժաններ:
Պատերազմ՝ իր ամբողջ նկարագրով: Ես համացանցում փնտրեցի Ձեր ֆիլմերը: Դրանցում արցախյան
կադրերը քիչ էին: Ինչո՞ւ:
– Իմ նկարած արխիվը՝ այն, ինչ մնացել ու պահպանվել է, այնպիսի տեղ է, որի գտնվելու վայրը չեմ ասի:
Իմ ֆիլմերը, կադրերը չեք տեսել, որովհետև չեք փնտրել։ Կան ֆիլմեր, որոնցում իմ կադրերն օգտագործված
են: Չգիտեմ, ես հետևողական չեմ, չեմ ներկայացնում, մատուցում իմ արածը: Կան մարդիկ, որոնք լավ գիտեն
ինձ, էլի եմ ասում՝ ավելի լավ է՝ նրանց հարցնեք:
Նաիրա Փայտյան
2016

Ֆիլմագրություն
Բեմադրող օպերատոր

Սցենարի հեղինակ

1976–1988 – «Արվեստի վարպետներ», ֆիլմաշար
1982 – «Դուդուկ», հեռուստաֆիլմ
1984 – «Երգ Երևանի մասին», տեսաֆիլմ
1993 – «Փորձադաշտ», վավերագր.
1995 – «Այբբենարան հայրենիքը չլքած հայերի
համար», վավերագր.
1998 – «10 տարի անց», վավերագր. ֆիլմաշար
1998 – «Ռոբերտ Քոչարյան. ղարաբաղյան քրոնիկա»,
վավերագր.
2002 – «Խոնարհ հերոսներ. Շուշիի ազատագրումը»
2008 – «Մոսկվայի թանգարանները», ֆիլմաշար

1982 – «Դուդուկ»
1983 – «Մնջախաղ»
1993 – «Փորձադաշտ»
1995 – «Այբբենարան հայրենիքը չլքած հայերի
համար»
1998 – «10 տարի անց»
1998 – «Ռոբերտ Քոչարյան. Ղարաբաղյան քրոնիկա»,
համահեղինակ
2014 – «Իմ ժողովրդի ողբերգությունը», համահեղինակ

Բեմադրող ռեժիսոր
1982 – «Դուդուկ»
1983 – «Մնջախաղ»
1984 – «Երգ Երևանի մասին»
1993 – «Փորձադաշտ»
1995 – «Այբբենարան հայրենիքը չլքած հայերի
համար»
1997 – «Մահապարտներ», վավերագր.
1998 – «10 տարի անց»
1998 – «Ռոբերտ Քոչարյան. Ղարաբաղյան քրոնիկա»
2008 – «Մոսկվայի թանգարանները»
2014 – «Իմ ժողովրդի ողբերգությունը» վավերագր.
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Շավարշ Վարդանյանը ծնվել է 1950 թ. Գյումրի քաղաքում: 1982 թ.
ավարտել է Համամիութենական պետական կինոյի ինստիտուտը (ВГИК),
որից հետո անցել է աշխատանքի «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում որպես
բեմադրող օպերատոր:
Նկարահանել է խաղարկային և վավերագրական ֆիլմեր: 1988–ից
մասնակցել է Հայոց համազգային շարժմանը: Նույն թվականի
փետրվարին մեկնել է Արցախ և մասնակցել ազգային ազատագրական
պայքարին: Զենքը և տեսախցիկը ձեռքին մասնակցել է Գետաշենի,
Շահումյանի, Արցախի և ՀՀ սահմանամերձ գոտիների համար մղված
մարտերին: Նկարահանել է
շուրջ 1200 ժամ փաստավավերագրական կադրեր, որոնց հիման
վրա ստեղծվել են բազմաթիվ ֆիլմեր և ցուցադրվել աշխարհի շատ
երկրներում:
Պատերազմական գործողությունների ժամանակ մի քանի անգամ
վիրավորվել է, բուժվելուց հետո նորից շարունակել է իր աշխատանքը:
1992 թ. հիմնադրել և ղեկավարել է ՀՀ պաշտպանության
նախարարության լրատվական վարչությունը: 1995–2001 թթ. եղել է
ՀՀ ՆԳՆ ներքին զորքերի վարչության պետի տեղակալ, 2001–2010 թթ.՝
ՀՀ ոստիկանության ուսումնական կենտրոնի պետի տեղակալ, 2011թ.
մինչ օրս դասավանդում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական
ինստիտուտում:
ՀՀ Կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ է և պահեստի
գնդապետ:
ՀՀ կառավարության և ՀՀ պաշտպանության նախարարի կողմից
պարգևատրվել է «Արիության համար» մեդալով, «Մարշալ Բաղրամյան»
շքանշանով, անվանական զենքով, մշակույթի նախարարի կողմից՝ Ոսկե
մեդալով, ԼՂՀ կառավարության կողմից՝ Մարտական ծառայության
մեդալով:

Կան մարդիկ, որոնք հայրենիքն
իրենց ուսերին դրած տանում են,
կռվում, պաշտպանում, կան մարդիկ էլ,
որոնք պարզապես վայելում
են պատերազմում տարած
հաղթանակները

ՇԱՎԱՐՇ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Օպերատոր, ռեժիսոր

– Եթե ասեմ, որ մանկուց երազել եմ դառնալ
կինոօպերատոր, սուտ կլինի: Ինձ ավելի շատ
գրավում էր բնությունը, ձգտումներս դեպի
գեղանկարչությունն էին: Սերը կար, բայց նկարել,
ավաղ, չէի կարողանում: Կինոօպերատոր դարձել
եմ մի հորինած պատմության շնորհիվ: Վրաստանի
սերժանտական դպրոցն ավարտելուց հետո ինձ
ուղարկեցին Երևան: Ես ավելի ուշ հասա այստեղ, քան
ինձ հետ ծառայած մյուս տղաները: Երբ բանակային
շտաբի պետ Կազարլովսկուն հանդիպեցի, ասացի`
ուշացել եմ, քանի որ Վրաստանում ֆիլմ էի նկարում
և աշխատանքս ուշ ավարտեցի: Նա ուրախացավ`
իմանալով, որ նկարահանումների հետ ինչ–որ կապ
ունեմ, ու ասաց, որ կփոխարինեմ «Զվեզդա» թերթի
լուսանկարչին, որը շուտով պետք է զորացրվի: Ինձ մեկ
շաբաթով տուն ուղարկեցին, որպեսզի հանգստանամ
ու անցնեմ գործի: Այդ ընթացքում գնացի ընկերոջս
մոտ, որը լուսանկարում էր, ասացի, որ ստի
պատճառով անհարմար վիճակում եմ հայտնվել:
Խնդրեցի, որ ինձ լուսանկարել սովորեցնի: Այդպես ես
մտա բանակ որպես լուսանկարիչ, ավելի ուշ սովորեցի
նաև տեսախցիկից օգտվել ու հասկացա, որ սիրում եմ
այս մասնագիտությունը: Ահա և այն պատմությունը, թե
ինչպես դարձա կինոօպերատոր:
Բանակից հետո մեկնեցի Լենինգրադ ու երկու տարի
աշխատեցի «Լենֆիլմում», այնուհետև աշխատանքս
շարունակեցի «Հայֆիլմում»: Շատ էի ուզում
դառնալ լավ մասնագետ: Ավարտեցի Մոսկվայի
կինոյի համամիութենական ինստիտուտը: Առաջին
աշխատանքս վավերագրական ֆիլմ էր` «Երկրորդ
կյանք», որի ռեժիսորը Գագիկ Ստեփանյանն էր: Հետո
նկարեցի «Ճանապարհ դեպի Սասունցի Դավիթ»
լիամետրաժ ֆիլմը, աշխատեցի տարբեր ռեժիսորների
հետ:
88–ին վերցրեցի տեսախցիկս ու գնացի Օպերայի
հրապարակ, իսկ հետո որոշեցի մեկնել Արցախ:
Հարուստներին այն ժամանակ ցեխավիկ էին ասում,
մի քանիսին դիմեցի ինձ տեսախցիկով օգնելու
խնդրանքով, չտվեցին: Առաջին փոքր տեսախցիկն
ինձ տվեց բանաստեղծ Գևորգ Էմինը` ասելով. «Տղա՛
ջան, դու քո կյանքն ես վտանգում, իսկ կամերան
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… Հարվածի ալիքն ինձ
ուղղակի օդ թռցրեց:
Գետնի վրա շոշափեցի
ոտքս և զգացի, որ
ամբողջությամբ արյուն
է, լուրջ վիրավորվել էի:
Ինձ քարշ էին տալիս, իսկ
ես գոռում էի` ինձ թողեք,
կամերաս փրկեք: Իհարկե,
շատ ցավալի էր, ամեն
անգամ Շուշիի գրավում չես
նկարի:

ոչինչ է»: Առաջին նկարահանումներն Արցախում կատարել եմ հենց այդ տեսախցիկով, որը հետո վերադարձրի:
Պատերազմի դաշտում հինգ տեսախցիկ եմ կոտրել:
88–ի մարտին Ստեփանակերտում էի: Գնացի գերեզմանատուն, որտեղ տեղադրվել էր Սումգայիթի զոհերին
նվիրված հուշաքար: Մեծ բազմություն էր հավաքվել, կանայք սգում էին, լաց լինում: Ռուս զինվորները շղթայել
էին այդ կանանց և թույլ չէին տալիս տղամարդկանց մոտենալ նրանց: Քանի որ ես արտաքինով նման եմ ռուսի,
առանց հարցնելու մտա ու սկսեցի նկարել: Հանկարծ նկատեցի, որ ռուս փոխգնդապետը, ինձ նայելով, մեկի
ականջին շշնջում է: Հասկացա, որ շուտով մոտենալու են ինձ, որպեսզի տանեն: Ես և՛ նկարում եմ, և՛ կիսաձայն
կանանց ասում. «Ես ռուս չեմ, հիմա կմոտենան ինձ տանելու, եթե կարող եք, փրկեք, եթե ոչ՝ Աստված ձեզ հետ»:
Եվ շարունակում եմ նկարել: Ինձ են մոտենում ռուս զինվորներն ու տանում դեպի մեքենան: Տիկին Վարսիկը`
տարեց մի կին, որ խանութում էր աշխատում, պառկեց մեքենայի առջև: Մյուս կանայք ևս շրջապատեցին
մեքենան, որպեսզի չկարողանան քշել: Պատկերացնո՞ւմ եք, կանայք ինձ այդտեղից փախցրին, տարան մտցրին
Վարսիկի խանութը, որտեղ նկուղ կար: Մեկ օր այդ նկուղում ինձ պահեցին: Հաջորդ օրը եկավ մի մարդ, որ ինձ
իր տանը պետք է պահեր: Կարճահասակ, տարեց մարդ էր, մի քիչ էլ սապատավոր (հետագայում իմացա, որ
ավտովթարի հետևանք է): Ինձ առաջը գցած տանում էր, իսկ ես մտածում եմ. «Աստված իմ, սա՞ է ինձ պահելու»:
Այդ մարդը Արտուշ Ալեքսանյանն էր` Պետրովիչը, Արթուր Ալեքսանյանի` Ամարասի Արթուրի հայրը: Դա մի
հրաշք ընտանիք էր, որը դարձավ ինձ համար չափազանց հարազատ: Չորս տարի շարունակ, երբ այցելում էի
Արցախ, նրանց տանն էի մնում: Հոսանք չկար այնտեղ, երբ տեսախցիկիս մարտկոցները նստում էին, ասում
էի. «Պետրովի՛չ, ի՞նչ ենք անելու»: Ստեփանակերտում երեք ընտանիք դվիժոկ ուներ: Գիշերով գնում էինք նրանց
տուն, մինչ մարտկոցները լիցքավորվում էին, հրաշալի ժամանակ էինք անցկացնում և ուշ գիշերով, ինչպես
ասում են, ես ու Պետրովիչը, ուս ուսի ընկած, յոթ երգ երգելով, գալիս էինք տուն:
Եղել եմ Արցախի գրեթե բոլոր թեժ կետերում: Անմիջապես հայտնվում էի այնտեղ, որտեղ ինչ–որ մի բան պիտի
տեղի ունենար: Գնում էի էշով, ձիով, ոտքով, մեքենայով, ինչով հնարավոր էր:
– Ե՞րբ հասկացաք` իրականում ինչ է պատերազմը:
– Ձեր հարցի պատասխանը գուցե հենց այս դրվագում է: Մի բարձունքի վրա էինք, մոտ 30 հոգի, գեներալ
Դալիբալթայանի հետ միասին: Հանկարծ ադրբեջանցիները սկսեցին կրակել: Դալիբալթայանից բացի, բոլորս
պառկած էինք, այդ թվում և ես, պառկած նկարում էի: Ասացի. «Դե՛դ,– ես նրան այդպես էի անվանում, որովհետև
պապիս պես սիրում էի,– ինչո՞ւ չես պառկում, չե՞ս վախենում, որ գնդակը քեզ կդիպչի»: «Է,– ասում է,– Շավա՛րշ
ջան, ես իմ գնդակը ճանաչում եմ, ամեն գնդակից չեմ պպզի»: Ուղեղիս մեջ դաջվեցին այդ խոսքերը: Որոշ
ժամանակ անց գնում եմ դիրքեր, և ինձ ուղեկցում է մի 13 տարեկան շահումյանցի տղա: Պիտի անցնենք
բարձունքում դրված ադրբեջանական գնդացրի տակով: Ես, մե՛կ սողալով, մե՛կ ծառից ծառ ցատկոտելով,
գնում եմ, տղան, ձեռքերը գրպանում, սուլելով, հանգիստ քայլում է: Մեկ էլ շրջվեց ու ինձ ինչ ասի, որ լավ լինի.
«Շավա՛րշ քեռի, ինչի՞ ես էդպես թավալ տալիս գետնին»: Ասում եմ. «Տղա՛ ջան, դու չե՞ս վախենում, որ գնդակը քեզ
կդիպչի»: Պատասխանում է. «Ես իմ գնդակը ճանաչում եմ»: Նույն խոսքերը… Հետո, երբ ավելի երկար մնացի
այնտեղ, ես էլ հասկացա, որ կարող եմ ճանաչել իմ գնդակը, ու ամեն կրակոցից չէի թաքնվում: Եթե թաքնվեի,
չէի կարողանա նկարել այնքան, որքան նկարել եմ:
Ապրելով այս տարածաշրջանում` մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի, մեր երեխաներին պետք
է որպես զինվոր դաստիարակենք, եթե, իհարկե, չենք ուզում կորցնել այս մի կտոր հողը: Միշտ էլ կարելի է
արդարացման խոսքեր գտնել` ինչու ենք երկրից հեռանում, բայց գուցե փորձենք մնալ:
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– Ձեր հարցազրույցներից մեկում մոտավորապես այսպիսի միտք եք արտահայտել. «Եթե չգնայի
պատերազմ, չգիտեմ` ինչով պիտի արդարացնեի կամ իմաստավորեի իմ գոյությունը»:
– Հավանաբար կլինեի մի միջակ օպերատոր, մի երկու ֆիլմ ավելի կնկարեի ու մի քանի կոպեկ էլ ավելի
կստանայի: Բայց հայրենիքիս առաջ պատասխանատվության առումով ինձ այնքան բավարարված չէի զգա,
որքան այսօր, շնորհիվ այն արխիվի, որը ստեղծեցի` կրակելով, նկարելով, վիրավորվելով: Այդ նյութերի հիման
վրա յոթ վավերագրական ֆիլմ է ստեղծվել: Բազմաթիվ ֆիլմերում և հաղորդումներում օգտագործվում են իմ
նյութերը:
– Այդ թանկ նյութի մի մասը կորցրեցիք պատերազմում, ինչը, եթե չեմ սխալվում, Ձեր կյանքի ամենածանր
հարվածներից էր: Ինչպե՞ս այրվեցին ժապավենները:
– Նույն բանն է, եթե հարցնեիք` ինչպե՞ս կտրեցին ոտքդ: Այդ ժապավենների վրա հիմնականում Շուշիի
ազատագրման նախապատրաստական աշխատանքներն էին ու Շուշիի գրավումը: Հրաշալի ընկեր ունեինք`
Լևոն Մովսիսյանը (Լոլոն): Նա մեր կյանքը փրկեց` պառկելով թշնամու նետած նռնակի վրա, մարմնով ծածկելով
այն: Եթե դա չաներ, առնվազն յոթ հոգով կզոհվեինք: Փառք Աստծո, որ փրկվեց, Աստված փրկեց նրա կյանքը:
Արդեն մայիսի 15–ն էր, Լոլոն խնդրեց, որ մյուս վիրավորների հետ իրեն Երևան հասցնեմ: Կարո՞ղ էի արդյոք
մերժել նրան, որ կյանքս էր փրկել, և վիճակն էլ անհուսալի էր: Ինքնաթիռի մեջ տեղավորել էինք վիրավորներին,
տեխնիկան, տեսախցիկս` նկարահանված ամբողջ նյութով: Մեկ էլ Աղդամից կրակահերթ է սկսվում գրադից
ուղիղ օդանավակայանի վրա: Հասկանալի է, որ թիրախն ինքնաթիռն է: Հասցնում ենք վիրավորների մի մասին
իջեցնել, մեկ էլ տեսնեմ` ինքնաթիռն այրվում է: Վազում եմ, որ տեսախցիկս իջեցնեմ, ու ոտքս դեռ աստիճանին
չդրած` զգացի, որ օդում եմ… Հարվածի ալիքն ինձ ուղղակի օդ թռցրեց: Գետնի վրա շոշափեցի ոտքս և զգացի,
որ ամբողջությամբ արյուն է, լուրջ վիրավորվել էի: Ինձ քարշ էին տալիս, իսկ ես գոռում էի` ինձ թողեք, կամերաս
փրկեք: Իհարկե, շատ ցավալի էր, ամեն անգամ Շուշիի գրավում չես նկարի:
– Եթե չեմ սխալվում, երեք անգամ վիրավորվել եք Արցախում:
– Այո՛, առաջին անգամ վիրավորվել եմ Նյուվադիում, երկրորդ անգամ` Կրկժանում: Արկը կպավ ժայռին, ժայռից
բեկոր պոկվեց և… ուղիղ մեջքիս: Դրանից հետո ոչինչ չեմ հիշում, աչքերս բացել եմ Երևանում՝ հիվանդանոցում:
Կողոսկրերս կոտրվել էին, թոքերս` պատռվել: Ապաքինվելուց հետո հիվանդանոցից փախա ու կրկին մեկնեցի
Արցախ: Երբ գիտես` ընկերներդ այնտեղ են, սիրտդ այնտեղ է, անընդհատ մտածում ես` ո՞ւմ խփեցին, ո՞վ
վիրավորվեց, ի՞նչ կատարվեց: Դա հիվանդության պես մի բան է, ոտքերդ ուղղակի տանում են այնտեղ:
Տղաներով այսօր երբեմն հավաքվում ենք ու երանի տալիս այն օրերին: Սեր կար, մաքրություն կար, ազնվություն
կար, արդարություն կար, ամեն ինչ կար այնտեղ:
Շատ տխուր, բայց նաև լուսավոր պատմություններ են եղել: Աչքիս առաջ միշտ տղաների դեմքերն են, անվախ,
մահն արհամարհող: Հայրենասիրությունը երեխայի մեջ խոսքերով չես ներարկի, օրինակներ են պետք: Այսօր
մանկապարտեզում, դպրոցում երեխայի ուղեղը լցնում են հայրենասիրության քարոզներով, բայց երբ երեխան
տեսնում է իր հարևան Պողոսին, որը գնացել կռվել է, ոտքի մեկը չկա, ու հիմա էլ աղքատության մեջ մեռնում է,
չի կարողանում իր գոյությունը պահպանել, ներարկված ողջ հայրենասիրությունը երեխայի միջից հօդս է ցնդում:
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Սա, ի դեպ, գլոբալ երևույթ է. հիշեք ամերիկյան ֆիլմի հերոսին` Ռեմբոյին, որ ասում է. «Ես կռիվ եմ տալիս
հայրենիքի համար, բայց հայրենիքն ինձ չի սիրում»: Սա ասում է ամերիկյան զինվորը: Ամենուր այդպես է. կան
մարդիկ, որոնք հայրենիքն իրենց ուսերին դրած տանում են, կռվում, պաշտպանում, կան մարդիկ էլ, որոնք
պարզապես վայելում են պատերազմում տարած հաղթանակները: Այդուհանդերձ, պետք է ասեմ, որ Արցախյան
պատերազմը մեզ շատ կարևոր մի բան տվեց, ոչ միայն այն առումով, որ կորցրած տարածք հետ բերեցինք:
Մոտ մեկ դար ցածրացած, խեղճացած, սովամահ եղած մի ժողովուրդ հանկարծ կարողացավ ոտքի կանգնել
ու ապացուցել, որ ամեն ինչ ավարտված չէ, որ կարող է պայքարել իր ազատության, անկախության համար:
Իհարկե, այսօր կարող ենք մտածել, որ գուցե ավելին կարող էինք անել, ոմանք ասում են` Նախիջևանն էլ կարող
էինք գրավել և այլն: Բայց դա էլ վիճելի հարց է: Մոնթեն ասում էր. «Ես շատ բան կարող եմ գրավել, բայց արդյոք
դուք կարո՞ղ եք ապահովել, պահել թիկունքը»:
– Այսօր նաև մանկավարժական գործունեությամբ եք զբաղվում: Ի՞նչ ներուժ եք տեսնում երիտասարդների
մեջ:
– Ես դասավանդում եմ Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, օպերատորական կուրս ունեմ: Ցավով եմ
ասում, բայց այսօրվա երիտասարդները կարծես մտածել չեն սիրում: Աշխատասիրության պակաս կա, սրտանց
չեն զբաղվում այն գործով, որն ընտրել են: Հասկանալի է, որ սա միայն նրանց մեղքը չէ: Գրատախտակի վրա
մասնագետ չես պատրաստի, իսկ նրանք հիմնականում զրկված են պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով աշխատելու
հնարավորությունից: Ես չեմ հասկանում այն ծնողներին, որոնք վճարում են` իմանալով հանդերձ, որ իրենց
երեխան չի սովորում և հետագայում էլ այդ մասնագիտությամբ աշխատել չի կարող:
Ալիսա Գևորգյան
2014

Ֆիլմագրություն
Օպերատոր
Խաղարկային ֆիլմեր
1981 – «Ձնձաղիկներ և էդելվեյսներ»
1982 – «Ամենատաք երկիրը»
1982 – «Կտոր մը երկինք»
1987 – «Ճանապարհ դեպի Սասունցի Դավիթ»
1987 – «Պատրանք» կամ «Երեքը մեզանից»
Վավերագրական ֆիլմեր
1983 – «Կենսագրություն»
1983 – «Կրակ»
1984 – «Երկրորդ կյանք»
1984 – «Հենման կետ»
1988 – «Թատերական հրապարակ»

1989 – «Պարետային ժամ»
1990 – «Ղարաբաղյան շարժում»
1990 – «Շրջափակում»
Ռեժիսոր
Վավերագրական ֆիլմեր
1990 – «Հայաստան»
1991 – «20 օր Արցախում»
1992 – «Ցեղի կանչը»
1993 – «Սպիտակ արջը»
1996 – «Վկայություն»
2001 – «Թիրախ»
2008 – «Արևի տաճար»
Ավարտին մոտ է «Երկար վերադարձ» լիամետրաժ
խաղարկային ֆիլմը:
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Վարդգես Ուլուբաբյանը ծնվել է 1963 թ. Ստեփանակերտում։
1980–1982 թթ. աշխատել է Ստեփանակերտի կոնդենսատորների
գործարանում, 1982–1984 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում,
1984–1986 թթ. սովորել է Ռուսաստանի Պենզա քաղաքի
շինարարական ինստիտուտում, 1986–1988 թթ.՝ Պենզայի կուլտուր–
լուսավորական ուսումնարանի թատերական ռեժիսուրայի բաժնում,
2001–2007 թթ. հեռակա ուսում է ստացել Սանկտ Պետերբուրգի
պետական համալսարանի լրագրության բաժնում։
1988 թ. եղել է ԼՂԻՄ հեռուստառադիոկոմիտեի ռեժիսորի ասիստենտ,
1989–ից ակտիվորեն մասնակցել է Արցախի ինքնապաշտպանական
մարտերին, բազմիցս վիրավորվել է։ Հետագայում ծառայել է ԼՂՀ
ՊԲ քաղբաժնում որպես ավագ սպա՝ մասնակցելով նույն բաժնին
կից ստեղծված «Գոյամարտ» հեռուստածրագրի հիմնադրման
աշխատանքներին։
1995–1998 թթ. Արցախի հեռուստատեսության և ռադիոյի պետական
կոմիտեի հեռուստատեսության գլխավոր ռեժիսորն էր, 1998 թ.՝
ՀՀ ՊՆ լրատվության և քարոզչության վարչության
հեռուստաօպերատոր, այնուհետև՝ ԼՂՀ ՊԲ լրատվության և
քարոզչության բաժնի հեռուստառեժիսոր։
2003 թ. զորացրվել և անցել է կենսաթոշակի երկարամյա զինվորական
ծառայության կարգով։
2003 թ. ԼՂՀ հանրային հեռուստատեսության օպերատոր էր,
2007–2008 թթ.՝ Արցախի հանրային հեռուստատեսության ռեժիսոր,
2008 թ.՝ ԼՂՀ Կենտրոնական արխիվի վարչության պետ։
ԼՂՀ 5–րդ և 6–րդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամավոր է, ԼՂՀ
ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի
հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է,
Պարգևատրվել է «Մարտական խաչ» 2–րդ աստիճանի շքանշանով և
«Մայրական երախտագիտություն» մեդալով։

Պատերազմի ժամանակ
քարոզչությունն ուրիշ կանոնների
է ենթարկվում և մարտավարական
խնդիրներ է լուծում
ՎԱՐԴԳԵՍ
ՈՒԼՈՒԲԱԲՅԱՆ
Ռեժիսոր, օպերատոր,
ազատամարտիկ

– 1988 թ. հենց շարժման սկզբում արդեն Ստեփանակերտում էի, սկզբնական շրջանում մասնակցում էի
հանրահավաքներին: Լավ լիդեր ունեինք՝ Կամո Դանիելյանը, որի 85–ամյակն օրերս նշեցինք: Նա իմ առաջին
հրամանատարն էր, նրա շուրջը հավաքվել էին հիմնականում նոր ստեղծված հեռուստատեսության տղաները:
Սկսել էինք զենք–զինամթերք հայթայթել. ռուսներից էինք առնում, Հայաստանից էին բերում: Եվ եթե 1990–ին
Ստեփանակերտում և Երևանում դեռ հանրահավաքներ էին ընթանում, ես Գետաշենում կռվում էի: Այդպես
սկսվել է իմ մարտական ուղին:
Մինչ այդ թեժ կռիվների ժամանակ մտածում էի՝ էս ինչու չի նկարահանվում, մեզ չեն հավատալու, երբ
պատմենք, թե ինչ ենք տեսել, ինչ է կատարվել, ինչ ռմբակոծությունների տակ էինք, ինչպես շաբաթներով
սոված–ծարավ էինք, փամփուշտն էր վերջանում… Մի խոսքով, այդ դաժան, ծանր պահերին մտածում էի, որ
ախր մեր մեջ չկա այն մարդը, որ գրի, գրանցի, նկարահանի: Հետո՝ այն ժամանակ մեզ համար ամոթ էլ էր
ինչ–որ ուրիշ գործով զբաղվել:
Բայց երրորդ վիրավորվելուց հետո մտածում էի մինչև լրիվ ապաքինվելը մի ուրիշ բանով կարողանամ
օգնել հայրենիքին. քանի որ ես հեռուստառեժիսոր էի, մտածում էի կամերա վերցնեմ, աշխատեմ: Սենոր
Հասրաթյանն էլ «Գոյամարտ» ստուդիան էր ստեղծում պաշտպանության բանակում (դեռ «Գոյամարտ» չէր,
լրատվության բաժին էր, հետո արդեն դրա հիմքի վրա «Գոյամարտ» ստուդիան ստեղծվեց) և առաջարկեց
աշխատել: Հորադիզի, Ջաբրայիլի ազատագրման շրջանն էր, մասնակցում էի նկարահանումներին, բայց մի
ձեռքիս ավտոմատն էր, մյուս ձեռքիս՝ կամերան:
Մի անգամ էլ արդեն որպես լրագրող եմ վիրավորվել Հորադիզի օպերացիայի ժամանակ՝ 1994 թվականի
մարտի 3–ին: Երկու ամիս հետո պատերազմն ավարտվեց:
– Փաստորեն պատերազմը սկսել եք որպես ազատամարտիկ և ավարտել եք որպես վավերագրող:
Նկարահանված նյութն ի՞նչ եք արել հետագայում:
– Ամեն ինչ մնացել է «Գոյամարտում»: Մի քանի տարի արխիվի տնօրեն էի, բոլոր նյութերը հավաքել, տարբեր
կրիչներով (կոշտ դիսկ, DVD և այլն) ի պահ դրել, որպեսզի եթե մի կրիչը փչանա, մյուսով պահպանվի: Իմ
հիմնական ուղղությունը դա էր՝ թվայնացնել, բայց չհասցրի ավարտին հասցնել, եկա Ազգային ժողով:
– Ի՞նչ է սովորեցնում պատերազմը:
– Մարդուց է կախված, կարող է մարդ լինի՝ մարդասպան դառնա, մարդ լինի՝ ընդհակառակը: Իմը
երևի միջինն է: Չարությունը մեջս կարծես մեղմացել է, մի չեզոք վիճակի եմ կարծես հասել: Մարդ կա՝
հետպատերազմյան սինդրոմից տառապում է ամբողջ կյանքում, մարդ կա՝ սարսափ է ապրել, այդ վախը մինչև
հիմա իր մեջ մնացել է, երազներ է տեսնում: Թեպետ երազներ բոլորս ենք տեսնում, պատերազմի ամենավատ
հետևանքներից մեկը երևի երազներն են: Մենք դաժանություն ենք տեսել, այդ հետքը մնացել է:
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– Կհիշե՞ք ձեր առաջին նկարահանումը, կամ այն, որ
շատ վառ տպավորություն է թողել:
– Առաջինը մարտական նյութ չեմ նկարահանել:
Հրաման ստացանք, որ Կարմիր խաչի
ներկայացուցիչներին հասցնեմ դիրքերը: Կամերան
վերցրի, թեպետ իրենք ասում էին՝ պետք չի, իսկ
զենք վերցնելու իրավունք չունեի նրանց մեքենայով
գնալիս: Մի քանի կադր եմ նկարել. Կամիր խաչի
ներկայացուցիչները խորհուրդներ էին տալիս
զինվորներին, թե ինչ չի կարելի անել: Բայց հետո
արդեն լուրջ գործողություններ էին սկսվել Հորադիզի,
Ֆիզուլիի ուղղությամբ: Գիտեք, շատ թույլ էր մեր
տեխնիկան, մարտկոցները 10 րոպեից նստում էին, և
կամերան վրաս՝ տղաների հետ ավտոմատով մտնում
էի մարտի, որովհետև մեկ է, 10–15 րոպեից ավելի
չէիր նկարում: Ճիշտն ասած, մեկ–մեկ էլ մտածում էի՝
շուտ նստի մարտկոցը, որպեսզի ես հանգիստ խղճով
տղերքի հետ իմ գործն անեմ:
Քարոզչությունը
շատ կարևոր բան է
պատերազմի ժամանակ, և
ես համարում էի, որ մենք
քարոզչություն ենք անում,
ոչ թե պատմություն ենք
գրում:
... Ինչպես էլ մտածենք,
օբյեկտիվ է, թե ոչ,
պատերազմի ժամանակ
քարոզչությունն ուրիշ
կանոնների է ենթարկվում
և մարտավարական
խնդիրներ է լուծում:

– Ուրեմն ավելի շատ եղել եք կռվող, քան նկարող:
Իսկ երբ մտածում էիք, թե ինչու չեն նկարում,
արձանագրում, ի՞նչը նկատի ունեիք, աշխարհին
ցույց տալո՞ւ, թե պատմության համար:
– Ե՛վ մեկը, և՛ մյուսը, բայց ավելի կարևորություն էի
տալիս այն բանին, որ մեզանից հետո եկողներն
իմանան, թե ինչ է կատարվել: Հեշտ չէր, դաժան
էր, չնայած սկզբում ռոմանտիկա էր, ֆիդայական
շարժումն էլ ռոմանտիկներն են սկսել, չէ՞, ես էլ էի
ռոմանտիկ, երբ Ռուսաստանից եկա…
– Իրո՞ք հիմա մենք տնօրինում ենք այն նյութին,
որով կարող ենք հետագա սերունդներին ցույց
տալ, թե ինչ է կատարվել, և արդյոք առկա նյութը
լիարժեք օգտագործվո՞ւմ է:
– Նյութն ունենալը դեռ շատ քիչ է, պետք է
ազնվություն լինի առաջին հերթին: Ինչպես ասեմ,
հիմա բոլորը պատվեր կատարող լրագրողներ են,
215

գրողներ են, պատմաբաններ են:
Ես հեռուստատեսությունը, մամուլը օբյեկտիվ չեմ
համարում, որովհետև սուտը շատ է: Կարող են
դասալիքին հերոսացնել, հերոսին՝ վարկաբեկել:
Հիմա շատ սուբյեկտիվ է ամեն ինչ: Այդ պատճառով
ես լրագրողների հարցերին միշտ պատասխանում
եմ այն հույսով, որ գուցե իսկապես ցանկանում է
պատմությունը ճիշտ ներկայացնել: Հիմա գրքերը
կարդում ես՝ լրիվ ուրիշ մարդկանց են գովազդում,
ուրիշ արժեքներ:
– Խոսքն էլ հենց այդ մասին է, այն, ինչ ժամանակին
նկարահանվել է, արդյո՞ք ճիշտ կամ տեղին է
օգտագործվել, որպեսզի պատմությունը չկեղծվի:
– Մենք կոչվում էինք լրատվության և քարոզչության
բաժին: Քարոզչությունը և լրատվությունը
պատերազմի ժամանակ շատ կարևոր բան է:
Միակ լրատվամիջոցը մենք էինք այն ժամանակ,
շաբաթական մեկ հաղորդում էր լինում, և ճակատում
կռվող զինվորի հարազատները՝ ծնողները, կինը,
երեխան, սպասում էին այդ օրվան, որպեսզի
իրենց դիրքերից, ճակատից մի բան իմանային:
Հանկարծ հորը ցույց տային ու երեխան չտեսնե՞ր…
Այն ժամանակ ինտերնետ չկար, որ հաջորդ
օրը միացնեիր ու նայեիր, բաց թողեցիր՝ վերջ:
Քարոզչությունը շատ կարևոր բան է պատերազմի
ժամանակ, և ես համարում էի, որ մենք քարոզչություն
ենք անում, ոչ թե պատմություն ենք գրում: Մի տանկը
կարող էինք տասը ռակուրսից նկարել, որ տասն
անգամ ներկայացնեինք: Չէինք խաբում, ուղղակի դա
պետք էր մեր ժողովրդին մի քիչ ոգևորելու համար:
Իսկ դրսին, այո, միգուցե խաբում էինք, մի տանկը
տարբեր ռակուրսներից նկարում էինք ու ցույց էինք
տալիս որպես 50 տանկ, որ մտածեին՝ բավարար
զենք ունենք: Ինչպես էլ մտածենք, օբյեկտիվ է, թե
ոչ, պատերազմի ժամանակ քարոզչությունն ուրիշ
կանոնների է ենթարկվում և մարտավարական
խնդիրներ է լուծում:
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Ամենալավ ընկերներս
են զոհվել աչքիս առաջ…
Հրամանատարը
չէր նշանակվում,
հրամանատար ընտրում
էինք մեր մեջ եղած
ամենաազնիվին,
ամենաարդարին,
ամենաքաջին: Ում ընտրում
էինք, մի քանի օրից
զոհվում էր... Ուղղակի հենց
որ հրամանատար էինք
ընտրում, այդ ընտրված
հրամանատարներին թվում
էր, որ եթե հրամանատար
է, ուրեմն բոլորից մի քայլ
առաջ պիտի լինի...

– Ասում եք՝ արժեքները փոխվել են, դասալիքը կարող է հերոս երևալ կամ հակառակը: Ժամանակին
նկարահանված նյութերը օգնո՞ւմ են, որպեսզի ցույց տաս, թե ովքեր են եղել մեր հայրենիքի իսկական
պաշտպանները:
– Դրանք հում նյութ են, չէ՞, հիմա դրանց վրա աշխատում է խմբագիրը, մոնտաժողը և ուրիշներ: Նայած, թե
ինչպես կաշխատեն: Նայած, թե այդ նյութի վրա աշխատողն ով է, ինչ մարդ է կամ ինչ պատվեր է կատարում,
կամ էլ ով է նրա համար ավելի մեծ հեղինակություն, այսինչ գեներա՞լը, թե՞ այն գնդապետը: Չեմ ասում՝ սուտ
են ասում, ուղղակի համակրանքը դեր է խաղում, ուռճացնում են, հերոսացնում են:
– Ամենատպավորիչ կամ ամենացավոտ պատկերները…
– Ամեն անգամ ընկեր կորցնելը. ամենալավ ընկերներս են զոհվել աչքիս առաջ… Գիտե՞ք՝ այն ժամանակ
ինչպես էր, հավանաբար ուրիշ ջոկատներում էլ էր այդպես, հրամանատարը չէր նշանակվում, հրամանատար
ընտրում էինք մեր մեջ եղած ամենաազնիվին, ամենաարդարին, ամենաքաջին: Ում ընտրում էինք, մի քանի
օրից զոհվում էր: Վերջին անգամ ինձ ընտրեցին, բայց ես չզոհվեցի, ծանր վիրավորվեցի: Ուղղակի հենց
որ հրամանատար էինք ընտրում, այդ ընտրված հրամանատարներին թվում էր, որ եթե հրամանատար է,
ուրեմն բոլորից մի քայլ առաջ պիտի լինի: Էդպես էր. Կամո Դանիելյան, Սերգեյ Համբարձումյան, Գուրգեն
Խաչատրյան… Հերթով զոհվում էին: Ինձ համար թիվ մեկ մարդն այս պատերազմում Սեգոն էր…
Ռուզան Բագրատունյան
2016
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Preface
War is one of the most horrendous – if not the most – bane of humanity. The world history, however, is essentially
a chronicle of great and small wars that have accompanied humankind since ancient times. When two world wars
broke out only with a quarter of a century break, taking lives of millions of people and giving rise to another
terrible phenomenon – genocide – finally making the world realize that the human race had chosen the path of self–
destruction, different international structures were established, aiming to prevent wars or promote peaceful conflict
resolution. Alas, conflicts continued to escalate and get more outrageous demonstrations in the second half of the
last century and over recent years and will probably last as long as our planet exists.
Before the invention of video camera, we had to learn about wars from written sources, in fact, indirectly,
depending on what kind of information or data the author of the news report was willing to provide and what
impression or opinion he intended to create. After the development of cinematography, it became possible not
only to read about the bone–chilling events of the war, but also to see them. In fact, this reduced the level of bias
significantly. The camera user, unquestionably, could choose what events and faces to film and what to leave out, but
whatever appeared on the screen was real anyway.
In reality, new wars are waged on two fronts, including the actual battlefield and propaganda. The outcome of
war is obviously determined on the battlefield, but the propaganda battle is no less important, because it usually
determines the consolidation of victory or defeat at the negotiating table. And in this situation, one of the sides
that won the propaganda war benefits significantly. Hence, it is no coincidence that in film industry documentary
filmmaking comes to the forefront during wars. Apart from presenting artistic value, documentary filmmaking
becomes an irreplaceable political tool as well. It is therefore not surprising that video cameras are sometimes
considered special weapons, while documentary filmmakers working on the battlefield are referred to as soldiers with
two weapons in their hands.
Here is just one example: over the course of the 80–year history of the Academy Awards (Oscars), the Soviet–
Russian film industry has received a total of six Oscars (four feature films, one documentary and one animated
film). The first film, Defeat of the German Forces near Moscow, 1943 ( «Разгром немецких войск под Москвой»)
was a documentary that won the first “Oscar” award for the Soviet cinematography. Unquestionably, it was not the
art that played a decisive role here, but the political factor, the urge to learn the truth about the war. That year
documentaries were represented as a separate category at the award ceremony for the first time, and the four
winners out of 25 represented films were dedicated to war or armed forces.
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War documentary filmmakers, evidently, solve many issues, but overall, demonstrating the war scale, as well as
intentions or plans of the sides is most crucial here: in other words, they need to reveal the strategy and tactics of
the sides: what for and how is fighting each of the sides? In this sense, different documentary filmmakers have been
trying to accomplish this task with varying degrees of success, but all of them are united by the same aspiration. And
shooting video materials at as many hot spots (this means having as many camera crews as possible in the front) as
possible is already half the battle. Showing the courageous acts of soldiers on your side, as well as the connection
between the army and the population is no less important which largely determines keeping spirits high both in the
front and in the rear during the war.
That is the reason why in the first half of the last century, as soon as the war broke out, the sides not only
immediately brought together military forces and mobilized civilian population, but also involved filmmakers in the
process, creating special camera crews that were deployed on the battlefield. Moreover, not only documentarians
were engaged in the process, but also the most prominent cinematographers working on feature films. Today,
there is even a special expertise among cameramen and journalists – the so–called war documentary or battlefield
documentary, staff members of large TV channels who are proficient in war reporting, now work in the world's most
dangerous hotspots, providing coverage on the ongoing hostilities.
Such (video) materials are extremely valuable and cannot be measured with money, particularly when the
documentaries are made by filmmakers originating from one of the warring parties.
"There were 252 of us, the battlefield cameramen who filmed the frontline of the Great Patriotic War stretching
from the Barents Sea to the Black Sea. Every fifth cameraman was killed in action. Almost all those who survived
were injured or shell–shocked, sometimes being wounded several times. Three and a half million meters of film
footage that was created during those 1418 days, as the phrase goes, were covered with blood. Now this footage is as
valuable as gold," said Semyon Shkolnikov, one of the World War II documentarians.
In the aftermath of war, the value of such materials, which are worth their weight in gold, increases year by year.
Documentary chronicles of war are studied by historians and political scientists, as they help to reveal the truth
and correct historical injustices that were committed in the turmoil of war. Apart from that, these materials are
irreplacible in terms of upbringing of new generations.
Unfortunately, in the last decade of the 20th century, war did not pass our country and our cinematography by.
But our situation was different. When the Karabakh war began, our cameramen, directors and journalists, unlike
their colleagues in other countries, had no experience in war reporting or documentary filmmaking.
Moreover, the country had no army, and therefore the chronology of the war was not well–organized. Journalists
and cameramen went to the battlefield, just like freedom fighters who were leaving voluntarily to the front.
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Every media outlet was sending its employees to the front in its sole discretion and within the scope of its
capacities. Meanwhile, cinematographers organized and formed their own groups. Some of the most well–known
camera crews that worked on the front were formed by Ruben Gevorgyants, director of Hayk film studio, and Karen
Gevorgyan, founder of Navigator studio, but the recruitment was still voluntary.
They used to go to the front with very scarce technical and material resources, with no means of transportation,
sometimes taking amateur cameras with themselves, sometimes not having enough videotape. The footage filmed at
the risk of life was sometimes erased so that to clear a space for new materials, and it was extremely difficult to carry
those video materials to the blockaded Armenia, traveling on the most dangerous roads and means of transportation.
The sad thing is that the information provided in life–thretening conditions barely served its purpose, since as a
result of rotating power cuts a very small part of the population was able to watch it. War documentary filmmakers
admit that their work was more useful for foreign media in that period, and they had to console themselves with the
thought that at least international community would be able to see the truth through their materials.
In the years that followed, both the army and the Defense Ministry were established, as well as a special
department of the Ministry working on documentary video materials, but the reporters providing information from
the frontline still faced the same difficulties and hardships. Those who went to the frontline, whether answering the
call of duty or doing that voluntarily, were eventually in the same situation: they did not know if they would survive.
Our situation was also different in the sense of creating the chronicles of war, both during the war itself and in
the post–war period.
While in other countries war documentary filmmakers are acknowledged and treated with deserved honor, and
their work is carefully preserved, studied and appreciated, the same does not hold true in our case. The Soviet
war documentarian and veteran of the Great Patriotic War quoted above hinted that the number and names of war
documentarians, as well as the volume of video materials brought from war were identified and clearly specified (252
war documentarians, 3.5 million meters of footage).
This level of well–awareness is conditioned by the fact that the whole process was well thought–out and organized.
The names of the filmmakers that were conscripted and sent to the front were known from the very beginning, and
all these data were put on record. The work of our documentarians was apparently spontaneous, uncoordinated,
and most of them had gone to the front voluntarily, sometimes without getting registered at any place. However,
even after the Artsakh war, more than 20 years later, their exact number is unknown. In this situation, it is useless
to talk about the scientific assessment of their work. The search for cinematographic studies on war documentarians
got nowhere. Therefore, it is more of a rhetorical question (with no reasoned response) as to what extent Armenian
documentary filmmaking has served its purpose in terms of covering and interpreting the Artsakh war.
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However, already a few years after World War II, in the difficult postwar period, large volumes of books
dedicated to the documentaries about the Great Patriotic War were published, while they also made films about war
documentarians (e.g. Frontline Cameraman («Фронтовой оператор»), 1946).Today, they are planning to install a
monument commemorating war filmmakers in front of the central building of the Union of Cinematographers in
Moscow.
This means that the organized nature is not the keystone of the whole process, but rather the society’s gratitude
towards the people who had the courage to carry out their professional duty, risking their lives. In other words, it
is more about the well–deserved appreciation and respect that is manifested not only and not so much through the
awards and medals, but through simple recognition.
But today it is not being popular that worries the war documentarians, these surprisingly modest people, but
preserving what has remained from the filmings. The thing is that some of the Artsakh war documentarians started
to record with VHS (Video Home System) cameras. On the one hand, this eased the work of the operators: the
camera was easy to carry in different war situations, the recorded material could be watched, there was no need to
send the tape to the laboratory to be filmed. On the other hand, those cameras technically left much to be desired.
Information density was comparatively low. The material recorded with VHS is by far more fragile, gets spoilt very
fast and is hard to restore, which is actually impossible. Currently it is a priority to digitalize all existing recordings
and to keep them in different carriers, which requires organization and financing.
Four years ago, Alice Gevorgyan, correspondent with the Kinoashkharh (Cinema World) Newspaper, offered to
dedicate a newspaper column (at that time, apart from the website, they had a monthly print publication as well) to
the documentary filmmakers of the Artsakh war. We gladly accepted the proposal, as, given the existing situation,
we believed that telling the stories of all war documentarians was long overdue. Later, the success of the series came
to confirm our attitude. However, the feedback from readers and our brief enquiries led to the conclusion that the
format of newspaper column introducing this or that filmmaker from time to time was not sufficient: it was necessary
to give more generalized and complete information, unite all the war documentarians in one book. This would allow
the readers to get an idea about our filmmakers who documented the war and about the conditions they had to work
in. The format of the book, which mainly consists of interviews, shows that it has no professional ambitions: this is
a mere introduction, offering a chance to “talk” with them. Neither does the book claim to serve as a complete and
in–depth analysis. It includes interviews with 34 war documentary filmmakers, but we believe that their real number
is much larger. We have learned about many of them through the Ministry of Defense and the Department of Public
Relations of the NKR Defense Army, while others were discovered on a "snowball" effect: we learned of different
names during the interviews prompting us to follow their traces.
At the beginning, it was extremely difficult for us to define the principle of selection. First of all, we had to
decide whether to include journalists in the book or not. Cameramen themselves rightly claimed that they were
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inseparable from reporters in the work that was done. Another question arose: whether to include in the book those
filmmakers, who had made war documentaries without actually going to the frontline. How to introduce to the reader
the cameramen that were killed in action (Sergey Hambardzumyan, Alexander Gasparyan, Aram Zakharyan, Armen
Sargsyan)? This was the most difficult issue.
In the end, we decided that it was necessary to publish a separate book about war documentarians–reporters,
including both the print media and television journalists. In this book, the only exception was made for those
who were screenwriters of the documentaries. The filmmakers who had not gone to the front, but made war
documentaries, were also put aside for a separate publication. As for the cameramen who were killed during the war,
the only exception was made for Sergey Hambardzumyan, since we lacked necessary and complete materials about
others (except for scarce biographical information).
As it was mentioned above, the book has been compiled on the basis of the series “War Documentarians” of the
website kinoashkharh.am (Cinema World), conducted by Alisa Gevorgyan, which is the reason why most interviews
have been carried out by her. While preparing the book for publication there was a need to complement the material
with materials of officials of Artsakh and those currently living abroad, as well as a few war participants with whom
no meetings had been held previously.
The section for each official presents biographical information and, in case it is available, filmography. The book
also has inset CDs, which include passages from the filmings of 19 documentarians. Unfortunately, due to various
reasons it was not possible to obtain samples from exceptionally all recordings. The book covers the videos provided
by the cameramen and directors themselves from their personal archive, or obtained from “Armed Forces” studio of
the Public Relations Department of the RA Ministry of Defence and archives of the Public Relations and Information
Center of the Office of the RA President.
We do understand that this book, just like any other first attempt, has its own flaws and deficiencies. However, we
have tried to minimize them. Therefore, as it is traditionally accepted, we extend sincere apologies to our readers.
Anahit Harutyunyan
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Levon Atoyants was born in Tbilisi in 1930. In 1951 he left the local
secondary school. In 1951–1954 he studied at Leningrad Institute of Motion
Picture Engineers. During his studies he also worked at Lenfilm Studio.
Afterwards he returned to Tbilisi. In 1954 Atoyants worked at a car repair
plant and later at Tbilisi Public Home. In 1955 he moved to Armenia and
in 1956 he began working at Hayfilm Studio as an illuminator, assistant
cameraman, second cameraman, cameraman of combined shootings and
finally as a director of photography of feature films. After HayFilm Studio
was sold he worked as a chief cameraperson at various television companies
of Armenia.
Since 1967 Atoyants is a member of the Institute for Inventors and
Innovators and since 2007_ academician of Armenian Technological
Academy. He is also a member of World League of Cultural Workers and
LIONS International Charitable Foundation.
He was a lecturer at the Academy of Radio and Television. Currently he
lectures at Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography and
Anania Shirakatsi University of International Relations.
He has shot over 30 films as a cinematographer.
He has been awarded with “USSR Wonderful Film” and “Grigor Narekatsi”
medals. In 2012 he was grated the Special Award of the first national cinema
«Hayak» awards for his contribution to cinema.
In 1994, he left for Artsakh as a cameraman becoming one of the
documentarians of the Artsakh war.

If war starts today, we’ll win again.
We are carried along by destiny

LEVON
ATOYANTS
Cinematographer

– I went to Russian school in Tbilisi. Our generation had seen the war and it had moved to our school becoming
inseparable part of our games. Tbilisi was very Armenian at that time. I’ve kept the phonebook of the period and
half of the city’s population had Armenian surnames. I had so many pursuits – from collecting stamps to radio
construction, but cinema entered my life by chance. One of our classmates, Merabi Jaliashvili, had found somewhere
a 16mm spring–wound camera and brought it to the classroom. There was no tape, but we switched the camera on,
it whirred and we pretended we were filming each other. Then I found a similar device and realized it interested me.
Besides, I grew up in a district where Pepo and Gikor were filmed. The bridge where Gikor was standing in the movie
was situated next to our house. There were Armenian cameramen at Georgia Film and my classmate’s uncle was the
director of the studio. He encouraged us to start working there as assistants. But I received real cinematographic
education at Hayfilm studio. All the rest is a bluff, as the phrase goes.
–Thus you moved to Armenia in 1955?
– Big city, strangers. I had the addresses of only two acquaintances written on pieces of paper, but I tore both
and threw them away. How I spent the two years that followed, well, better not talk about them. I used to sleep
at the station, all the policemen already knew me. I was admitted to Hayfilm with great difficulty, because I had
no registration. One day, I decided to use a trick. The Spandaryan police department was located next to the city
morgue. I used to spend night in the Nork gardens at that time, so one day I walked to the police department and
tried for the nth time to convince them to register me. A beautiful girl was on duty that day; I applied for registration
again and got rejection. Then she offered me coffee and as she went out to make it, I took the stamp from her table
and put it wherever necessary. This is how I got the right papers and was admitted to Hayfilm as a lighting technician.
My first work was on the production of a film dedicated to Kamo. It was called I Know Him Personally.
–You have worked with such prominent directors as Laert Vagharshyan, Arman Manaryan and Dmitri
Keosayan…
– I love all of these films; they are very dear to me, although I would film each of them differently today. The loss
of Hayfilm was a bitter blow to me. It was my home of 35 years. I had a room there where I had a collection of
showpieces from all movies. The studio was looted, everything was destroyed, and the only thing I managed to keep
was the camera with which I had filmed A Spring of Heghnar.
–In fact the film “Where Have You Been, Man of God?” which won Hayak awards, was shot in the wartime
turmoil of 1991–94.
– The works on the film began in 1988, but they were weaving a plot against Aghababov and the production was
stopped. When choosing a shooting location during the initial production I offered Aghababov to travel to Gogaran,
my ancestral village in Lori. He liked it very much, and the shootings started. The room with the shooting equipment
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Some people think younger
generation won’t be able
to fight if new war wages,
but latest incidents on the
border proved that such
talks are only a bluff.
Many things have changed
today, everybody thinks of
money trying to acquire it
shamelessly, by all means.
But we will unite in the face
of war, the last coward will
go to the front, we’ll switch
on and defend ourselves and
our land.
We have no other way.

was completely destroyed during the earthquake of 1988
and the camera crew survived by chance. The lighting
technicians were protesting because of salary delays
and the crew arrived in Yerevan on December 6. The
production was resumed in 1991. The previously made
shots weren’t used, everything was done from scratch
and the film was completed in 1994.
My paternal side comes from Artsakh. I’ve always
been looking for a chance to travel there. In 1962,
an Azerbaijani driver named Rashid or Rafik, how we
used to call him, took me from Tbilisi to Shushi. I took
great photos there and tried to photograph Azerbaijani
women wearing traditional clothes in the market, but
one of them came up to me and said it was forbidden
to photograph them. I longed to travel to Artsakh
afterwards, but I failed. In 1994, the very next day after
the shooting of the filmWhere Have You Been, Men of
God? was over, I went to Artsakh.
I headed to Artsakh with director Karen Gevorgyan. I
filmed materials in Aghdam, Fizuli, Magavuz, Togh, etc.
The footage was later used in the different films of the
director.
The first ten days were the worst, but then I got used to
everything. You look around and people are quiet, they
even tell jokes. Bombs are exploding around you, but
they are talking peacefully. You feel no fear while filming;
you're just doing your job. But then I shot a horrible
scene and couldn’t come to my senses afterwards. 12
new young boys had arrived to join the fighting and had
carelessly lit a fire near ammunition to warm themselves
up. The powerful explosion that followed tore their
bodies into pieces. I shot that scene; I seemed to have
lost the sense of fear, but later I had a terrible nausea. I
lit two cigarettes at once, one wouldn’t be enough. They
gave me vodka later.… War is a cruel thing.
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–The photos taken in those days depict the joyful, optimistic faces of our guys that radiated hope contrary to
the terrible reality of war.
– We were all sure that we were going to win, because there was no other way. If war starts today, we’ll win again.
We are carried along by destiny. There can’t be another option. Some people think younger generation won’t be able
to fight if new war wages, but latest incidents on the border proved that such talks are only a bluff. Many things have
changed today, everybody thinks of money trying to acquire it shamelessly, by all means. But we will unite in the face
of war, the last coward will go to the front, we’ll switch on and defend ourselves and our land. We have no other way.
– Why didn’t that happen in 1915?
– We were lied to at that time, and now we can no longer be deceived. The world has become smaller. The Earth has
now become a communal apartment, and you can travel around it in just four hours. Our country will continue its
journey of thousands of years, maintaining its mission on providing the world with brains. There is another problem
now. Today, those who have money are continually building churches. It would be better if someone started the
construction of Hayfilm. It is a unique church too. We have promising young people and many of them choose the
path of cinematography, but what can they do after graduation? The film studio should eventually start working and
bring together talented people. Albert Mkrtchyan, for example, even at his venerable age, is trying to do something
today, but film industry is not for individuals, it requires team work. Meanwhile, Armenia is a wonderful country
for the development of filming industry. You can shoot both green forest and snow–capped mountains within the
perimeter of 100 kilometers. In Hollywood you have to travel 5000 kilometers to do the same. We have good roads
and the hotels are nice too, there is no profligacy, it’s not even dangerous to walk out at night. All of these are
important factors for the development of cinematography.
By Alisa Gevorgyan
2014
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Filmography
1966 – Avdo's Car (directed by D. Kesayan)
1967 – Years of Hunger (directed by E. Martirosyan)
1970 – Morgan's Relative by Marriage
(directed by A. Manaryan)
1971 – Spring of Heghnar (directed by A. Manaryan)
1972 – Return (directed by A. Manaryan)
1974 – Arto Hay–Artyan (directed by A. Eghiazaryan)
1974 – Chaos (directed by L. Vagharshyan)
1974 – On Wings of Song (directed by F. Amirkhanyan)
1975 – Our Daily Water (directed by A. Manaryan)
1976 – The Soldier and the Elephant
(directed by D. Kesayan)
1977 – Stone Valley (directed by A. Mkrtchyan)
1978 – Exile 011 (directed by L. Vagharshyan)
1979 – The Big Win (directed by A. Mkrtchyan)
1981 – Eastern Dentist (directed by E. Martirosyan)
1982 – Happy, Sad Man (directed by A. Avanesov)
1982 – Mher Mkrtchyan: Monologoue
(directed by A. Avanesov)
1983 – Burning Lantern (directed by A. Ayvazyan)
1983 – Echmiadzin (directed by B. Baratov)
1984 – Catholicos of All Armenians
(directed by B. Baratov)
1984 – An Expected Rider (directed by D. Kesayan)
1984 – Discovery (directed by K. Mesyan)
1985 – Philharmony of Lisitsians (directed by P.
Malayan)
1986 – Soul of the Earth (directed by P. Malayan)
1987 – Drugstore on the Crossroads
(directed by H. Margaryan)
1987– Secretary of the City Committee
(directed by R. Hovhannisyan)
1987 – The Word (directed by G. Melkonyan)
1988 – On the Bottom (directed by M. Mkrtchyan)
1988 – Secret Advisor (directed by A. Ayvazyan)
1989 – Servant of Eternity
(directed by G. Melik–Avagyan)

1993 – Where Were You, Man of God?
(directed by A. Aghababov)
1993 – Catastrophe (directed by D. Kesayan)
1994 – Karabakh War (directed by K. Gevorgyan)
1995 – Tatul Altunyan
(directed by G. Melik–Avagyan)
1996 – Azat Sherents (directed by G. Melik–Avagyan)
1996 – Five Meetings with GeghamGrigoryan (directed
by E. Yedikiselov)
1988 – Hovhannes Odznetsi
(directed by A. Sargsyan)
2000 – Coral Winter (author L. Atoyants)
2000 – Javakhk (directed by L. Atoyants)
2000 – Sergei Parajanov: Kiev Frescos
(directed by G. Melkonyan)
2002 – Return of Deirez–Zor (author L. Atoyants)
2005 – Memories (author L. Atoyants)
2007 – The Dawn of the Sad Street
(directed by A. Mkrtchyan)
2007 – Soviet Elegy (directed by A. Sargsyan)
2008 – The Bloody Sultan, TV series
(aired on Armenia TV)
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Samvel Amirkhanyan was born in 1973, Yerevan, S, Amirkhanyan studied
at the Filmmaking Department of State Pedagogical University after Kh.
Abovyan in 1990–1995. Amirkhanyan then joined the Armenian army in
1995–1997. Alongside this, he worked as a cameraman at Navigator studio
in 1993–2004. Later, he continued his career as a director at Baghinyan Art
Video studio where he worked from 2004 to 2008. Since then, Amirkhanyan
has been the director of the Armenian Knight TV project.
Back in 1992, Amirkhanyan was a second–year student when filmmaker
Karen Gevorkian offered him to leave for Artsakh as part of the Navigator
crew to start filming there.

I thought war was black and white,
but it turned out to be full of colours

SAMVEL
AMIRKHANYAN
Director, cameraman

– I was lucky to have met a serious master. Karen
Gevorkian had returned from Moscow. He had initiated
New Chronicle project and it was necessary to start
documentary filming in Artsakh. Our main task
was essentially to make pure documentary, to film
whatever was happening in Artsakh. We had no right
to miss a moment, because this was the very period of
establishment of our sovereignty and army. Some serious
processes were under way.
We piled up a huge archive of documentary materials
about Artsakh. We filmed every part of the frontline.
When I first came back from Artsakh, my fellow students
kept asking me how it was like and what impressions I
had. Many of them, just like me, had no idea about what
was really happening in Artsakh before visiting it. We
knew there were casualties and injured soldiers, but back
then there was nothing like today’s flow of information.
When asked about my impressions, I only had to reply,
“Guys, I thought war was black and white, but it turned
out to be full of colours.” Our generation was raised on
wonderful Soviet–era films about the Great Patriotic
War and my imagination drew war in black and white,
just like in those films. I used to work near hospital in
Artsakh for a while. Imagine, at first everything is quiet
and then a constant flow of the wounded begins. Some
of them die. I remember filming the faces of doctors who
struggled to save every soldier’s life. Once, a friend of
mine who was filming with me asked me to look into the
eyes of one doctor. He was pulling out shell fragments
from a shrapnel wound of a soldier. His eyes were full
of such pain as if he was taking those fragments out
of his own body. There I realized that war was not only
about shootings and explosions. War was about the rear
too. The worst pain is the mourning of the mother who
has lost her son in the war. War is also about the silent
widows who appear in the cemeteries from time to time.
These are the scenes that acquire unique sense in the
eyes of the documentarians. War is also about close–ups
of human faces. I would like to single out Monte. They
would refer to him as the new David of Sassoun. In
Martouni region every third boy is named either Monte
or Avo. I think this signifies something really important.
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As Davit Amalyan has put it,
“the army is our son.” I love
our army like a father loves
his son. I’ve been constantly
following the establishment
of our army, being well–
aware of its value.

At the time when there were no weapons, people used to work miracles at the price of their own heroism. A young
man named Ago had a gun with only two bullets when he made his way through the enemy's position and returned
carrying a few automatic guns and several prisoners. I saw how he was killed. It was terribly painful.
– How do war experiences touch a young man’s soul at the cusp of new life?
– You just mature too early. Nzhdeh has wonderful words about this: “Weapons and armies clash in the war, but
it's always the spirit that wins.”Our victory came as a result of that spirit. I think in the Soviet times our national
spirit was more thriving than in the years of independence. The Soviet era was significant in terms of true patriotic
upbringing. We save it up and when the right moment comes it bursts out just like it was during the Artsakh
movement.
– We won the Artsakh war thanks to the heroes of the Great Patriotic War, but have the heroes of the recent
war become role–models for the current generation?
– Unfortunately, we are inconsistent in every matter. Serious work had to be done after the victory as well. As
an eyewitness and documentary filmmaker, I know what price we had to pay to achieve that victory. And it was
unbearable to return and discover such absolute idleness everywhere. There was a huge number of officials who sat
on their chairs doing nothing while a lot had to be done in the country.
– What kind of cinematographic production was developed on the basis of the documentary materials filmed
in Artsakh?
– Karen Gevorkian used the footage to make two auteur films – A Call to the Living and Dilemma. The latter
appeared to be filmed in journalism genre with an analysis of our nation’s character and destiny through the
prism of war. Then a ten–part series was created, The War without Comment. This is a simple compilation of video
materials. The series consisted of ten parts that were essentially pure documentary materials without any comments.
Stylistically, this was an interesting experience. The work of Navigator studio moved beyond war documentary. Later,
Hayots Tun (Armenian House) program was aired addressing the problems of our economy. We filmed almost all
of our factories and most of them were looted and robbed. This was the real face of our economy at that time. We
devalued our victory with our own hands, we didn’t do a hand’s turn, and we didn’t work hard…
– What was the result of the sense of loss of the God?
– Once, I accidentally overheard the conversation between Karen Gevorkian and one of the commanders. Gevorgyan
asked, “Well, what happens next?” and the battalion commander answered: “We’ve done our work, now our country
has to be relied to the hands of clerics or philosophers.” He realized that those who had done their work on the
battlefield had to hand over duty to others, while there were no others at all. And many people simply went forward
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with the rights acquired as a result of that victory without even realizing that they were making no headway. Why and
how that happened? I am puzzled by many questions too but one thing is for sure: everyone should do their own job.
– And were you able to do your own job? What was your contribution to cinematography?
– In the aftermath of the war it was clear for me that I had to choose documentary filmmaking. I started serving in
the army after the graduation. Alongside this, I offered the minister Vazgen Sargsyan to make a film based on the
experience of one of my fellow soldiers and thus show the overall army routine. Vazgen Sargsyan not only hailed the
program but even supported its implementation. The production Military Conscription began but, unfortunately, for
some reason the film remained incomplete.
As Davit Amalyan has put it, “the army is our son.” I love our army like a father loves his son. I’ve been constantly
following the establishment of our army, being well–aware of its value. Even when I was a 19–20–year old boy, I
realized what an important and powerful force the army was. All of my films are somehow related to the army,
motherland and patriotism. These are important values for me.
I wish the documentary materials that were piled up during the wartime were used in new films. Today, they are
making war films where they are trying to shoot battlefield scenes and different situations. But what they shoot does
not seem accurate and realistic. If filmmakers studied and made use of those materials I think their films would
only benefit from that. Documentary filmmaking is able and should serve the purposes of cinematography, but this
is something that is often overlooked here. Armenian cinematography has numerous problems today. Among the
priority problems I would like to point out the lack of the very institute of film producers. Who is the film director?
This is usually a person with mostly romantic notions who has something to say. In order to bring him up to speed
on what he has to say, a production work is required which actually should not be the director’s concern. The work
suffers when the film director tries to deal with every issue. There might be some successful stories but they are
more of exceptions.
– You have been the director of Armenian Knight TV project for five years. In this education project you are
trying to preserve your commitment to the army, as you have suggested that teams representing various
military units of the Armenian army also take part in the Armenian Knight TV game.
– There are very intelligent young people in every military unit now and they get a chance to express themselves
through the game, while holding the banner of their military unit aloft. I think seeing an intelligent soldier on TV
is a great source of pride for everyone. Good education is one of the key concerns of our society today. There is a
well–known pattern: they do not toughen the punishment to reduce the number of crimes, but improve the quality
of education instead. Quality education will change our society. We have a wonderful generation that shows great
promise.
By Alisa Gevorgyan
2015
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Filmography
Cinematographer

Director, Cinematographer

1992 – The Inspector, feature (directed by
G. Harutyunyan)
1993 – The Scales, feature (directed by A. Vardanyan)
1994 – Dare to Think, feature (directed by H. Galstyan)
1995 – Hopes of Death, feature (directed by G. Ghazare)
1993–1995 – Crossroads, doc. (directed by
K. Gevorgyan),
Call to the Living, doc., Part 2
(directed by K. Gevorgyan),
War Without Comments, doc. (directed by
K. Gevorgyan)
1997 – 2003 – Armenian Homeland, TV series (directed
by K. Gevorgyan, G. Harutyunyan)
2004 – Lovember, feature (directed by T. Khzmalyan)
2005 – Yarkhushta, feature (directed by
G. Harutyunyan)
2006 – Metsamor, doc. (directed by K. Baghinyan)
2006–2007 – Genocide, doc. (directed by
K. Gevorgyan)

1997 – Conscription, doc. video
1997 – Let’s Be Awake, doc. video
1998 – My White Pain, doc. video
2003 – Duduk, doc. video
2004 – Psalms of Repentance, musical video
2005 – Mind and Will, doc.
2006 – Traditional New Year, doc. video
2008 – Vardanants Call, doc.
2010 – 7 Days, 7 Wounds, 7 Dreams, doc.
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Grigor Avetisyan was born in 1962. He is the son of the honored artist of
Armenia, eminent director Zhirayr Avetisyan whose name is associated with
first TV broadcast, first television filming and creation of first TV shows in
Armenia.
In 1983 he graduated from Department of Cinema and Photography of
Culture Faculty at Pedagogical Institute named after Khachatur Abovyan,
where he attended a course by Laert Vagharshyan. After the graduation,
Avetisyan started working at a television studio and later he became senior
research assistant at Ministry of Culture’s Scientific–Methodological Center
for Folk Art. He has also worked at Tesk film studio.
After the national awakening in 1988 he left for Artsakh as a cameraman,
but came back as a military.
On the basis of the materials shot during the wartime Grigor Avetisyan
produced two documentaries. The first film is dedicated to David of
Sasun unit and the second one, Playing Mock Battles, was about Yura
Hovhannisyan.

To me, heroism is when your
knowledge, feelings and values that
you live for win over your instincts

GRIGOR
AVETISYAN
Director, freedom fighter

– Why and how did you decide to take part in the
Karabakh war?
– I had been aware of this interethnic problem long
before, back in 1970s. My father was shooting a film
about Stepan Shaumyan. On this occasion, we traveled
to Baku. One of my father's close friends was an editor
of the local Communist newspaper. When we met
with this woman, she told us she was very concerned,
since the governor of the Shushi prison had killed an
Azerbaijani minister and committed suicide because
of a housing problem. She did not know whether the
prison head was Armenian or not: “If it turns out that
he was an Armenian, there will be a massacre.” The
beautiful illusion of the Soviet multinational country,
of course, made this perspective unrealistic, but then I
realized something was wrong. We had been living in this
illusion for 70 years, but this was not about the people of
Artsakh. They faced this danger every day and then came
the year 1988.
In Davitashen district, the boys used to gather at the
monument next to our block of flats. Right here, the
civilian paramilitary unit called David of Sasun was
formed. Ashot Manukyan was the commander and
Samvel Gevorgyan was the chief of staff of the unit.
Arkady Ter–Tadevosyan was also one of the commanders
of the detachment. There were boys who came from
different areas to join the unit, as it was the only
officially registered irregular military organization.
Hamlet Hovsepyan, head of the organization, was a
lawyer and ensured the unit operated in the legal field.
I went to Artsakh with them. I was in Krkzhan at first,
which was the most dangerous segment of Stepanakert’s
defense. The height number 26 located between Shushi
and Stepanakert was the most dangerous and heavy
position before the liberation of Shushi. The enemy was
constantly and nervously working on this direction, and
if they passed the height, they would enter Stepanakert.
The position was called “26” because this was its
communication node number. Yura Hovhannisyan, Yura
26, had been the commander of the position for a long
time.
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My video materials were
more of agitprop. But in the
first serious fight we had
heavy death toll, and there
was a moment when I simply
had to put down the camera
and take a weapon, because
we needed fighters…

– And what or who did your camera capture in particular?
– There are different people around. Various people with various goals happened to be in Artsakh back then. Locals
used to call “decorated cats” many of those who came from Armenia, referring to such people as painted cats that
wanted to appear as tigers. There were large numbers of those who went on “tour” to Artsakh from Armenia. Such
people are always more outrageous, they love to show off. The real devotees are much more discreet, they do their
work quietly, without pathos. But the camera is looking for something extraordinary and beautiful. At first I mainly
filmed the so called Ramboes, the guys with beards and moustache, carrying cartridge belts. There were a lot of such
Ramboes there. The difference between national soldiers and Ramboes was striking when major military operations
began. All this, of course, did not humiliate the role of the good fellows who had gone to Artsakh and who were loved
and appreciated by the people there.
I knew Yura when still in Davitashen; we used to live in the same district. He was an extraordinary man, who was
ready to sacrifice everything for the sake of dignity, even his life. His mother was came from Greece, and he used to
say he was revenging in the name of two nations.
The position, as I mentioned earlier, was called 26, and it was set up by Seyran Ohanyan. I haven’t had many chances
to communicate with him, but I’ve always appreciated one thing about him. There were cases when he could protest,
get angry, but he never did that, for he realized that by getting angry he would give up to his ego and the situation
would suffer. As an Armenian soldier, commander, a committed person with high consciousness, Seyran Ohanyan, is
obviously a man of good morals.
What is history? Time passes by and nothing will remain from us in 100 years. Only these figures will remain
in history, as well as the fact that we managed to liberate a part of our homeland at the end of the XX century.
Sometimes fighters complain: did we fight for this or that? But there is no escaping the fact that each of us has done
their job. The consumers and those who took advantage of the situation have done their part and the devotees – their
part. Always and everywhere, people are divided into takers and givers. Various people happened to be involved in
the Artsakh war for various reasons. I gave away most of the materials I had filmed with one purpose – ensure that
the information reached the audience and people were aware of what was going on in Artsakh. I had almost hostile
attitude toward those who sold their video materials to make money. At that time it was something like blasphemy for
me. I had a slogan: I won’t make money on the blood of my friends. Later, when I visited my fellow soldiers and could
not afford buying anything for their children, I realized that my Soviet upbringing had forced me to make a mistake.
I wasn’t really a cameraman, my video materials were aimed at one thing – videotape the heroic deeds of our guys
there to show those materials here, so that to encourage our young people to join fighting in Artsakh. My video
materials were more of agitprop. But in the first serious fight we had heavy death toll, and there was a moment when
I simply had to put down the camera and take a weapon, because we needed fighters…
–It might have been difficult to turn from a camera to a weapon…
– There was heavy fighting a few days before the liberation of Shushi. I do believe in God and the verge between
life and death is just a transitional phase for me. I take death in my stride, as I don’t see it as an end. But for many
others death is, of course, something terrible and the survival instinct immediately starts to function when confronted
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with real danger. During the defense of position 26, there was a moment when no fighters were left and the enemy
was getting closer. Yura said, “If we stay, we’ll be encircled in five minutes, it’s time to go.” There were three or four
of us and we started to run amidst shelling. It took about 15 seconds and suddenly Yura stopped and said, “Where
are we running?” Within those 15 seconds the survival instinct was buried inside him and his consciousness won. This
is what I call heroism, when your knowledge, feelings and values that you live for win over your instincts. You fear
death and adore life, but you realize there is something more important, worth sacrificing yourself. We remained in
our place, other units came to the rescue, the problem was solved, and those 15 seconds were so decisive.
– If I am not mistaken you have actively participated in the production of a number of films directed by your
father Zhirayr Avetisyan.
– The problem of national dignity runs like golden thread through most of Zhirayr Avetisyan’s films. It was probably
natural for a man who originated from Mush and whose father had witnessed the terrible tragedy. He was from the
village of Dghnik in Mush province; as a child, he went to take bread to his father who was working in the field and
found him dead. The Turks were already in the village before he managed to get home. Their Kurdish neighbor
threw the 11–year–old boy into the shed where he witnessed his entire family massacred by Turks. The term “fedai”
was first used in Dzori Miro (Miro of the Valley) film. The production of this film had been stopped five or six times.
When the Soviet government had friendly relations with Turkey, the film production was ceased, but when their
relations worsened, they allowed resuming the shooting. Stepan Poghosyan, chairman of the State Television and
Radio Broadcasting Committee, who was originally from Sasun, made an extremely significant contribution to the
materialization of the film. I remember how Sos Sargsyan, Mushegh Galshoyan, Laert Poghosyan and my father
gathered to make a vow that they would go to the end with Dzori Miro. Why it was titled Dzori Miro? The windows
of Miro’s house were facing the valley. He was embittered by people, the whole world and life itself, since he had
witnessed Russian treachery, while he trusted Russians unconditionally. There was a scene in the film which was
removed later: Miro talks to Russian soldiers and hurries to tell others that Russian troops were coming to the rescue
of Armenians. On the way back he turns around to see Russian troops leaving.
– Let’s turn to the pages of your biography regarding the Artsakh war.
– We claimed a victory in that war and that is important. We came out victorious against an enemy who largely
outnumbered us. We created an independent country where many children will be born and our soldiers will be
freed from the burden of firing into the air with a Kalashnikov rifle. Young Chechen President Kadyrov has recently
made a wise statement: “Why does a nation need independence? They need it to speak their native language, to teach
their children that language, to live within their cultural traditions and maintain their faith. This is what people are
fighting for.” Independence is not an end in itself, but rather an opportunity to preserve national identity and express
it to the best of ability.
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– To what extent have we succeeded in this?
–We do have potential, this is what is important. A slight improvement in the situation, and we can give the world a
lot. We need to preserve our achievements. I am optimistic, because optimism is in Armenian blood.
By Alisa Gevorgyan
2014
Filmography
Director

Script writer

1980 – Flowers, etude (course work)
1982 – Hey, Who is There?, feature (course work)
1983 – Pedagogical Institute of Armenia is 50 Years Old,
doc., co–author– Y. Yerznkyan (diploma work)
1985 – Creation of the Beauty, doc., 20 minutes
(State Television of Armenia)
1986 – Insulation, doc., 30 minutes
(State Television of Armenia)
1989 – Mercy Route, doc., 30 minutes
1990 – "David of Sassoun" Civilian Paramilitary Unit
doc., 20 minutes
1996 – Beyond the Circle, film–essay, 30 minutes
2004 – USAID–SAE Program in Lori Province,
film–report, 13 minutes
2005 – The Activities of USDOS–IRD in Armenia,
film–report, 13 minutes
2006 – Knowlegde multiplied by Faith equals to one,
film–prologue, 5 minutes
2008 – Playing Mock Battles, doc., 54 minutes

1980 – Flowers
1982 – Hey, Who is there?
1989 – Mercy Route
1990 – "David of Sassoun" Civilian Paramilitary Unit
1996 – Beyond the Circle
2008 – Playing Mock Battles
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Edik Baghdasaryan was born in 1962. From 1981 to 1984 he studied at the
Faculty of Philology of Yerevan State University. In 1984–1987 he studied at
the Faculty of Journalism at Moscow State University.
During 1987–1992 Baghdasaryan was the associate editor of the State
Committee for Television and Radio. In 1992 he served as the editor–
in–chief of the “Seventh Day” news and analytical programaired on the
Public Television Company of Armenia. In 1993–1995 he worked in the
documentary film studio of Armenia’s Defense Ministry. Since 1996 the
reporter is the media consultant of the social investments of “Hayastan”
Fund. Starting from 2000 he has founded and headed the Investigative
Journalists of Armenia NGO. Since 2001 Baghdasaryan lectures at the
Department of Journalism of Yerevan State University.
EdikBaghdasaryan has been the editor–in–chief of Hetq online news agency
and weekly since 2001.
He has received a number of awards for his activities in the investigative
reporting and filmmaking spheres.
He is the author of the “Desert Nights” (2006), “Kashatagh: Illusions and
Reality” (2007) and “Investigative Journalism: The Armenian Experience”
books.

You break all the rules when covering
your own war, because you are one of
the warring parties

EDIK
BAGHDASARYAN
Reporter, Cameraman,
Freedom fighter

– Why do people go to war as volunteers? What drives
them? Pathetic patriotism or enthusiasm?
– I think it's neither patriotism, nor enthusiasm that
makes them take this step. I don't know, maybe there is
something inside that drives them. You think to yourself,
“What am I doing here when there is a war? I should be
there now.” Probably, you are doing it for yourself. In
reality, this is a selfish act. You leave your family and your
loved ones behind to feel satisfied with yourself because
you are going to war. You are leaving your problems on
the shoulders of your family.
– Did you have a family when you went to the front?
– Yes, my eldest son was already born. I was 29 or 30
years old. In 1990–1991, I went to Artsakh as a reporter.
I was making reports for Armenian Public Television’s
Haylur (Armenian News) program. I used to work with
cameramen Tigran Gevorgyan and Tachat Yesayan. Then
I told my family I wasn’t planning to return, I was staying
there. So I joined Monte’s unit.
– So you decided to stay not only as a reporter, but as
a volunteer as well?
– Before the fighting in winter 1994, I was a reporter in
Artsakh. During the hostilities I mainly stayed in Martouni
and Martakert. I was already a soldier at that time. I’ve
never spoken about that and I don’t want to talk about it
now.
– Many have never seen the battlefield even from afar,
but they brag about fighting, they tell stunning stories.
Why do you avoid telling about your participation?
– I’ve never actually written about the war. I’ve made some
notes about the hostilities, some incidents and people, but
I haven’t had the time to sort those notes out.
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War kicks you on the head
like a horse stamps and you
can never get it out of your
mind. It’s very hard to get
back to normal life after
the war. You start looking
at things differently. Nobody
seems to understand you. In
fact, no one really does.

– In fact, you have piled up not only reports, but some written documentary materials. You have made war
films; you have not only recorded the history on tape, but also have written about them.
– What does the footage contain? Very little stuff. Perhaps we should not have filmed even that. I have a different
way of thinking, maybe because of the fact that I'm a journalist. War cannot be told about through books and texts.
In reality, it's different: first battle, first encounter with the enemy, the first night spent on the battlefield. I don't
see heroism in the war, but rather its tragic side. The very stories that appear on the press about war heroes have
tragedy at the baseline. The boy becomes a hero and destroys his family, but they don’t write about the real tragedy
or they do it in a more pathetic way. These texts cannot contain bad characters. But everything happens in the
wartime – betrayal, escape. The reality is more painful than it is presented. They never write stories about the errors
of commanders that lead to the deaths of many people. But there were such cases too.
– When you do decide to write down everything one day, will you write about this too?
– I’ve racked up materials, so I’ll write them down one day.
– Are there any curtains that you need and will look out of?
– My only curtain is time. If I find time, I’ll start writing.
– You had joined Monte’s detachment. How come you joined it and what kind of a person was Monte?
– Monte’s wife was a friend of mine, and that is how I joined his unit. And although initially there were differences
between him the locals and different groups, they accepted him eventually as a commander and obeyed him. When I
joined Monte’s detachment, he had already become a symbol. He was honest, and everybody wanted to be as honest
as him. We had a camera and did some filming. I’ve had several interviews with Monte. We used to send the footage
to different places, and we were sending these materials abroad in particular, so that they could get an idea of what
was happening in Artsakh. They used to call me “Journalist” in that unit.
– You carried a weapon, but they still acknowledged you as a reporter?
– No, in Monte’s unit I was one of them and the profession had nothing to do here. Simply, everyone had a nickname
there. We called each other by nicknames, so they called me “Journalist”. But I made use of my profession; I asked
Monte questions about ASALA and many other things and that made him angry.
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– And was the footage fully disclosed?
– Partially yes, partially – no. They still remain in boxes. A part of them is stored at the Defence Ministry. In 1993–
1995, I worked at the documentary film studio of the Ministry’s news department. We were making documentaries
with Nikolay Davtyan right on the frontline. For a short period of time, about four months, we made analytical
programs with Samvel Gevorgyan and they were aired every Sunday. We came back from Karabakh with latest
updates every week. The TV program was called Day Seven, if you remember.
– I do remember: there wasn't today's media diversity; there were only one or two channels that transferred
the news from Artsakh to Armenia and the society was actually waiting for your programs every Sunday. How
would you describe yourself? As a war documentary filmmaker or a chronicler?
– As an eyewitness.
– And that is all?
– Yes.
– Now anybody and everybody tells about the war even without having seen the battlefield from afar.
– This is a normal thing. People want to become heroes.
– Is there anyone who you’ve known since the war in Artsakh, being well–aware of their actions on the
frontline and their self–representation?
– Of course, there are such people. There are falsified stories that have turned many people into heroes. Pathetic
rhetoric has generated many heroes. There were people who went to the front just to take photos.
– They can look into my eyes, tell their lies and say they have taken part in fighting and that they are heroes.
Can they do the same with you?
– No, they cannot.
– Don’t you want to put people where they belong?
– I’ve already done that.
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– Has the war changed you?

War cannot be told about
through books and texts. In
reality, it's different: first
battle, first encounter with
the enemy, the first night
spent on the battlefield. I
don't see heroism in the war,
but rather its tragic side.

– Yes, certainly. Every single day brings changes, let
aside war. You walk through the bodies of the dead
soldiers, how can that not change you? War kicks you
on the head like a horse stamps and you can never get
it out of your mind. It’s very hard to get back to normal
life after the war. You start looking at things differently.
Nobody seems to understand you. In fact, no one really
does. Many have found themselves in such a situation.
There are still war veterans in jails. No one has cared
for their psychological adjustment. Others still smell
gunpowder everywhere; that smell is haunting them,
they are still eager to feel it. They have failed to adjust
themselves to ordinary life after coming back from war
and so they are still misunderstood. This is the reason
why there is a gap between them and the society, as
well as the government. In reality, understanding them
might be challenging. Some of them say, why should I
work? I’ve fought the war! In Armenia, they don’t provide
psychological assistance to people with such problems,
yet these boys needed to get though certain phases of
adaptation.
– Was life a challenge for you too after the war?
– It wasn’t easy, as you carry the burden of all those
problems too and it gets worse year by year. The
concerns of those guys are your concerns too. Many
of them have health problems but they don’t have the
money to get necessary treatment… There are plenty of
such issues.

– Those who remain underrated belong to another
dire consequence of war.
– There are people who do not need such
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acknowledgement. They don’t want to be spoken or
read about. There are those who don’t have a single
photograph from the wartime. The state simply has to
appreciate such people.
– Have you ever experienced the sense of guilt?
– A good many times! In April, when our boys were killed
I blamed myself. I think everyone has had that sense of
guilt.
– You were in Artsakh in April too. We’ve seen and
read and heard about you.
– Yes. I was there as a reporter, coordinating the work of
Hetq news portal.
– Does a reporter remain solely a reporter in
the war? Does he actually manage to maintain
professional ethics?
– At war, all the rules and principles of journalism are
broken. There are numerous books and guidelines on
war reporting but they are about the war of others.
There are no guidelines for reporting on your own war.
It’s very easy to travel to Syria to provide war reporting,
but it’s not your war. You break all the rules and even
ethical standards when reporting on your own war, since
you are one of the warring parties.
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You think to yourself, “What
am I doing here when there
is a war? I should be there
now.” Probably, you are
doing it for yourself.

– Hasn’t it ever crossed your mind that all the generations of Armenians have to witness war by some
unwritten law? As if it were a curse: our grandfathers' grandfathers have seen the First World War and the
Genocide; our grandfathers witnessed the Great Patriotic War and our fathers – the 1990’s liberation war,
which has lasted to the present day, and new generation saw it too and had to shed blood.
– War is war: no one likes it. No one wants next generation to go through war, but our children had to see it too.
My son, an artilleryman, was on the frontline; there were young boys under his command. I said, “Watch out and
be careful. The responsibility for these boys lays upon you.” I need to write down my notes about the April war too.
Sometimes I am afraid to touch on this topic, but sometimes I think to myself, why would I write?
– Have you ever heard anyone referring to you as a doughty warrior?
–…I get sick of that expression.
There is no video material accompanying the interview with Edik Baghdasaryan. The journalist who has kept his
finger on the pulse of the developments in Artsakh in the worst years of war, now keeps the war chronicles created at
the risk of his own life in his memories and in faded paper folds. Video materials are stored in boxes. Yet, neither the
papers, nor the footage have any pretension to come out of the archive.
By Naira Paytyan
2016
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Vardges Baghryan was born in 1952 in Stepanakert. After graduating
from the Yerevan Pedagogical Institute after Khachatur Abovyan, he taught
Armenian language and literature in the village of Akunk in Vardenis region
of ASSR and in Sznek village of Askeran region in the Autonomous Region
of Nagorno Karabakh in 1973. After military service, Baghryan returned to
Stepanakert and started working as a journalist at the regional radio.
In 1988, Baghryan was appointed vice–chairman of the Artsakh Television
and Radio Committee. In 1995–98, he headed TV and radio department of
NKR. Baghryan also worked as head of the press service at the Stepanakert
city hall for a year and in 1999, he was appointed deputy head of the
presidential administration. In 2005–08 he first filled the post of executive
director of the NKR Public Radio, then chaired the organization’s board. For
a short period of several months, he took up the post of the NKR Deputy
Minister of Culture and Youth Affairs and was later appointed head of the
Democratic Party of Artsakh (DPA) office. Baghryan was also elected into
the 2nd and the 5th Parliament.
An awardee of St. Mesrop Mashtots Order and author of a number of books
and TV series, Baghryan was also awarded Yeghishe annual NKR state prize
in 2007 for the series, entitled “Turning the Pages of History”.

A video camera and a pen:
these were our weapons

VARDGES
BAGHRYAN
Reporter, publicist, screenwriter

– You have worked as a radio reporter for years, but the establishment of the Artsakh television became a
landmark event in your career: you became a TV journalist and started holding key positions in this sphere.
How was this transition carried out?
– It is not an overstatement to say that the birth of television coincided with the Karabakh movement. The Artsakh
TV was founded in 1988. The first program was broadcast on June 1, which is considered the birthday of the Artsakh
Television. In the Nagorno–Karabakh Autonomous Region, the television was established as part of creation of local
television in autonomous republics and autonomous regions of the USSR, and the project was being constantly
delayed because of Azerbaijan’s policy towards the Armenian population of the region. Television, in fact, became the
chronicler of both the movement and the liberation war.
But we were radio workers, we did not know anything and had to start everything from scratch. So they invited
from Yerevan Nikolay Davtyan as a principal director, Gagik Simonyan, head cameraman, Gagik Mkrtchyan, film
cameraman and Anna Davtyan, director of programs. They have made a significant contribution to the establishment
of our television. We learned the ropes of television with their help.
Later, when Gagik and Kolya moved to Yerevan they still came here for filming. I remember how Gagik came here
specially to capture on camera the liberation of Shushi. I also remember how we took the footage to Armenia by
plane. The pilot did not guarantee a safe landing, but we reached the destination. And we were just in time to
arrive, as the Russian Vesti news program reported that the Shushi was still under the control of the Azerbaijani
side. Artsakh TV was closed at that time, and we launched a program, entitled Hatte Tee on Armenian TV. How the
materials were sent to Yerevan each time is an entirely different story. We were given a very short period of time
but we did the job and reported that the documentary was ready. However, its screening was delayed. When we
asked why, Samvel Gevorgyan, the then chairman of Television and Radio Committee, said it was not appropriate to
show the film at that time and only after protracted negotiations, on May 15, the 7th day of Shushi liberation, they
broadcast the film.
– In your words, the Artsakh Television had stopped working in that period? What had happened?
– In February 1992, the TV station building was completely destroyed as a result of rocket bombardment from
Shushi. The fragment of the bomb fell into the audio archive. Video tapes are too combustible, so a fire broke out
within seconds and the building began to burn. We barely managed to get the equipment out of the building. Our
entire archive, the archive of four years was almost completely burned down, only the backup files that we kept at
home remained undamaged. The originals were completely destroyed by fire. In addition, our decades–old radio
archive was destroyed too. The firemen had arrived on the scene but there was no water in their car. We had to
blow up the building, so the fire didn’t spread over. In the basement of the building they kept the whole stock of
our army’s weaponry. If the fire spread to the basement a big explosion was inevitable and the ammunition would
be completely destroyed. Later, we dragged the projector reels out of the ruins and brought them to Yerevan where
we tried to clean them up, but only a little part of them was restored. We didn’t care for the building. After all, we
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...Back in those days, for
many people the possobility
of withstanding and
liberating the land seemed
to be utopia. But it happened
anyway. So, no matter how
much we dislike wars, we still
have to love our own war
and conduct it. We ought to
be ready for that war.

could reconstruct it one day, but we had lost our entire
archive.
We have already been working in very tough conditions,
in all respects. We had no car, so we would travel in the
back of trucks that went to the frontline or on the air
defence vehicles. We would join the doctors who went to
the front. Zori Balayan used to travel on helicopter and
we took advantage to join him. We also accompanied
reporters arriving from Russia… It was very sad that we
were often forced to record new material on one and the
same tape. At best, we could keep the program edits,
but very often we had to delete them too. Once, in mid–
April in 1993, after the military operation in Kelbajar,
I went there with cameraman Ara Vanyan: Avo (Monte
Melkonyan) came up to us with his French friends and
told me to give them the footage of the program, so that
they could take it to France and show it there. I said I had
no video tapes to rerecord the program and give it to
them. Avo said, “Did you hear what Vardges said?” These
guys went back and sent us 20 video tapes very soon.
We were so happy to receive those tapes. We’ve made
a number of films since then, both in the wartime and
after it was over. We even created film series, Turning
the Pages of History, and it was broadcast for a whole
year.
Armen Arzumanyan from Armenian television suggested
that we send them the complete video material of the
series (there were 47 programs, with the total duration
of 19 hours), so that they could show it on Armenian TV
too. We gave them the materials but they never appeared
on TV. Alik Harutiunyan argued that they had no money
to pay honorarium. I said I did not want money, just
having the film series shown would be enough. It was not
shown anyway.
In my books, I have mentioned the names of all those
who created video materials at the cost of their own lives
and this list includes names both from Mother Armenia
and Artsakh.
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– A significant part of the video materials was still spared, why did you decide to write books as well?
– I have no ambitions. The truth is the most important thing, even if there’s 0.1 percent of it. They keep distorting
the history now. Let it pass that this is widespread in various media outlets and publications, the problem is that
these errors make their way into textbooks and encyclopaedias. Yet, these are blatant errors. In fact, I trust paper
sheets more than videos and CDs. Who knows what will happen to them tomorrow? Yet, the book, I am sure, will be
maintained.
– What kind of feelings did you experience when you first went to the front?
– The first major military operation that we covered with Gagik Simonyan and Benik Gharakhanyan and then turned
that material into a film was the liberation of Shushi. At first, we were at the commanding point where filming was
done before the start, during and after the operation. Just imagine, after the operation, I entered St. Ghazanchetsots
Cathedral where Archbishop Pargev was serving Divine Liturgy. What feelings would you have? We still have the
video material and it is something extraordinary. I think any journalist would dream of covering something like this.
There have been many military operations since then and our camera crew captured them all on the video. But I
would single out the liberation of Talish on April 14, 1994. These materials are kept in the archive. You know, they
very often asked if we were afraid or not. Of course, we did not carry arms, a video camera and a pen were our
only weapons. To say that we were not afraid would be an exaggeration: it is normal for a human being to be afraid.
But it was our battle, our war. So we had to conduct that war. Our actions certainly cannot be compared with what
liberation fighters were doing; they had to affront death almost every day. We would go there every now and then to
film materials, then we would come back to edit the footage and prepare the program and once finished we would go
back to the front in turns. We used to snatch the camera from each other, we were so eager to reach the frontline
first. And this was normal too. In other words, we never bugged out, and the video archive, the golden video fund of
Artsakh is the proof. Unfortunately, a significant part of the video materials was lost but at least whatever was spared
is able to leave overall impression. And now the entire archive of the Artsakh TV is being digitized and I think there is
a need of state support in this sphere. This is our history. Just imagine having video materials that had captured the
century–old events…
Yet, now we have our modern history on video tapes. After all, we’ve liberated the country, at least a part of it. I think
close attention should be paid to this, since today, unfortunately, the history is being falsified, while video and audio
materials are the best evidence. Video material is the best proof that would stop anybody from showing things from
their own perspective and the way that is convenient for them. In this sense, the role of the television is inestimable.
And it is our duty to put down everything how it has happened when writing a book, because no one has the right
to distort the history or write anything on someone’s order. Indeed, there are plenty of events and faces that we
haven’t managed to film or put down on paper. However, one should approach with understanding to this fact. It was
impossible to provide reporting on everything.
Therefore, it is my firm belief that what has been done needs to be concerted, unified – be it a video/audio material,
or a book, it all has to be summarized eventually in one encyclopaedia so that to preserve the truth. Do we have an
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encyclopaedia on the Artsakh Liberation War? This is an enormous amount of work and it has to be done on the
government instruction and this should be done free of charge.
– Do you feel regret or guilt over something you haven’t done?
– I mostly regret not being able to do more because of problems with transportation, cameras and lack of video
tapes. There were times when we wanted to go in one direction but had to choose another because there was a car
that could take us there. This is the reason why we lost track of so many directions. There is another thing I feel
guilty for: it concerns the film White Front that was created four years after the war. Valery Marutyan, founder of our
field surgery, offered me to watch his video archive and a make a film based on it. I agreed. I was stunned by what
I had to see on those video materials, though they were made by an amateur. Judging from the footage, those who
were least busy at the moment seemed to pick up the camera and start filming. Valery worked on the structure of
the script and he was also the narrator. And he was doing it with great diligence. He was so excited to see the final
version of the film. We knew he had only a few hours to live, so we worked all night and edited the material to have
him see the film. The next day he died and never saw it. The only consolation here is that the film has been screened
many times after his death. When the film was shown in Paris, the French doctors could not believe it was possible to
perform such difficult operations in the field.
– Notwithstanding all this, what was your most memorable, invaluable impression?
– When the rallies began in 1988, they created an atmosphere that I thought would never be the same again, but
then we witnessed it again in April. We were in doubt: the nation was disillusioned and if anything happened no one
would stand up and fight. This is what we thought. But one had to see what was going on in the Stepanakert square
at those days. There were so many volunteers, and not only from Artsakh and Mother Armenia, they also came from
abroad, the Diaspora. At that time I saw Manvel, veteran of the 90’s war who now lives in Australia. He had travelled
from there to serve his homeland once again. This is a sublime feeling, when you realize your nation is unified
despite all. Sadly, everything has to be worse than ever to make this happen. However, things can’t be all that bad if
we still manage to do that in the most tragic moments.
–What about military operations?
– The liberation of Shushi was the most memorable moment.
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– And who would you single out from military commanders?
– It’s difficult to pick out from them and it may sound subjective… Monte stood out, maybe because we met very
often. He never liked being glorified. I’ve written a book, but only after his death, because he wouldn’t allow to
publish it when he was alive. I insist that it is difficult to single out one commander from others, but Monte still stood
out. I never used a single epithet both in my book and in the film; I depicted real Monte, and those who know him,
said my book was the best one about Monte. It mainly included our conversations and the feelings that I experienced.
I’ve met and seen many–many others, but Monte still stands out.
– What is left after war?
– Nzhdeh couldn’t put it better, at least in our case: peace is a period between wars. But this should be decent,
worthy peace and not something you get by all means. Now they are imposing something on us and they call it
peace...
– In fact, in your opinion, peace is tantamount to war.
– Vazgen Sargsyan also put it really well: you should love your own war at least once. You should love that war and
go till the end. We still have problems, don't we? But let me get back to Monte's words: “if we lose Artsakh, we'll
turn the last page of our history”. He told me this at our first interview back in Hoctober 1992. Now we have to not
only digest this victory, but also enhance it. We have lost land. Back in those days, for many people the possobility
of withstanding and liberating the land seemed to be utopia. But it happened anyway. So, no matter how much we
dislike wars, we still have to love our own war and conduct it. We ought to be ready for that war. We are well aware
of the region we live in and of the neighbors that surround us. We never mounted offensive first, but whenever our
enemy tried to launch an attack we got what we now call a consequence of war. We haven't initiated the war. In other
words, war is not really a bad thing if it is a fair war. And the wars that we waged were always fair; if we didn't fight
those wars we would have left the arena of history long ago. I wish we could draw relevant conclusions and never
leave this country. It doesn't matter how diffucult it may be, and there will certainly be troubles anyway. When the
Karabakh movement began, no one thought Azerbaijan was going to hand the land to us on a silver platter. In my
opinion, instead of constant whimpering, complaining and screaming about the darkness, each of us should light a
candle to dispel the darknes. I have written a play, I am Staying, that was staged in our theater. Of course, I do not
reserve the right to criticize or even condemn everyone who has left the country. I have relatives who live abroad, but
I think we have to stay and keep the land, no matter how difficult that may be. We shouldn't constantly think about
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what the state is doing for us, but we should think about what we can do for the state. If this kind of thinking prevails
and everyone does a good job in his own place, I think we will have a country of our dreams. But if constantly
whimper and give up, we will lose everything. Here I have to cite Monte one more time. When I asked him during one
of our interviews how he saw the future of Artsakh he said, "There can be two types of future for Artsakh. If we are
weak, we will lose. And if we are strong, we can liberate not only Artsakh but also our historic homeland." This is the
resolution, in my opinion.
By Ruzan Bagratunyan
2016
Filmography
screenwriter
1993 – 00 in Touch
1996 – Phenomenon
1999 – Flight goes on
2006 – Turning the Pages of History, film series
2006 – Self–Affirmation
2008 – The 1988 reactions
2016 – Qarin tak: Tighter Than Stone
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Norek Gasparyan was born in 1959 in Artsakh. He spent his childhood in
Shushi and received a degree in philology. Until 1985, Gasparyan worked in
the regional newspaper, then continued his career in trade unions. In 1988,
he started working in television, undertaking the management of youth
programs department. Since 1993, Gasparyan has worked in Armenian
Soldier newspaper, while in 1997 he became Armenian Defense Ministry’s
correspondent in Artsakh. In 2007, Gasparyan was appointed NKR Minister
of Culture, and a year later he became chairman of Television and Radio
Council. Gasparyan has authored several dozen documentaries. He started
writing at the age of 15 and has published ten books.

When we were in despair in Stepanakert,
we would go to the front

NOREK
GASPARYAN
Reporter, screenwriter

– Mr. Gasparyan, did you go to the front as a
volunteer or just because it was a part of your job?
– In the war, we were forced to make programs working
in very poor conditions. We literally had nothing: the
(TV) building was blown up, we had no video tapes and
no cameras. The office of the Council chairman was
larger than our rooms, so we turned it into a studio, we
were doing editing in the recreation room, while the
secretary’s office became a place where film directing
was done. Our staff was small – some 10–15 people and
90 percent of them were men and everyone considered
his duty to return from the frontline with reports.
Here is an interesting story: I was on my way from work
with the cameraman Artur Nersisyan in the evening,
when it was dark already. Artur said, “There is no
electricity, who are we working for? Who is going to
watch this?” We kept on talking when we saw a light, it
was probably a lamp. “We are working for that very light,
Artur,” I said. I knew our work was done not only for
those days, but for today as well.
– In other words, you were not only providing news
reporting but were also creating history.
– I remember us as 5th or 6th grade pupils and when
there were meetings with veterans of World War II who
came to school and told incredible stories from the
wartime, we were laughing at them, not believing they
had been able to survive and return from war safe and
sound.
We didn’t want those stories to occur again and we
filmed whatever was possible back in those days. Today,
all those who unwillingly tell about the war cannot
invent anything because the same guys appear in video
materials when they were 18, 20 and 25 years old and
now they are 50–60.
Yes, I think our work was more about today. But there
was something more. When we were in despair in
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The women that were
baking bread and taking
it to the frontline were the
real heroes; they were not
even talking about it, I had
to ask them to say a few
words. There were soldiers
who slept with a gun in their
hands from the first day of
war, but they did not speak,
they did not have medals...

Stepanakert, we would go to the front. It was inspiring to go there, so we went back full of enthusiasm, because there
was a spirit there, there was an idea of standing firmly on the ground. I don’t know, there was something divine that
we never doubted to lose for a second. This is what kept us going. And when we went there in disappointment, we
could see that the guys were encouraged too, as if we were a sort of link between the rear and the frontline.
In fact, what we call a frontline was actually not too far from the rear – some 10–15 kilometers, but they gradually
moved it away and the April war proved that if we hadn’t done that we would lose. There are people who are so naïve
that consider this a security zone. It’s not like that, it’s our country border that needs to be moved further and the
security zone should be beyond the actual frontier. What kind of security zone is that if people live there, children
are born and the dead are buried in the cemeteries? You can dig out a cross stone in every square kilometer of land.
This is not a security zone, this is our lost land that has been liberated and I am sorry for doing that so late.
And every time we went filming, all those things evolved inside me little by little: I felt how I changed after each
filming, how I became more mature. The more you learn about your own country, the more you love it. Thanks to my
profession, I’ve had a chance to know my country better.
–And you stood your ground in the face of so much cruelty and death?
– Indeed, we’ve seen cruelties even in Stepanakert… I’ve even seen bodies that were cut in two… two scenes
have been stuck in my memory and it is impossible for me to forget them… In 1992, there was an air attack on
Stepanakert, the market was bombed, there were explosions near houses that were close to the TV station. We
rushed to the scene… the entire neighborhood was destroyed. There were rescuers who were taking out the dead
bodies. This is impossible to describe; I’ve tried to write about it, but I was never able to do that, I just could not find
proper words and the cruelty was becoming lethally destructive. They suddenly dragged out a child in a swaddle. The
white swaddle was covered with blood. That bloodstained swaddle is still haunting me. Thank God, the child survived.
I don’t really understand even now how people were able to withstand all this. No, this was not about death. There
was something harsher than the death itself.
And here is the second scene that is printed on my mind: when we entered the liberated villages of Martakert region,
we entered with our soldiers the houses that were not burnt down and saw photographs lying on the floor. I could
look at those photos for hours. There were photographs from parties, weddings and there were family photos and
pictures of children. The photographs were scattered on the floor, people had gone away, but I could even hear their
voices. I cannot forget these two scenes. They have ruthlessly sunk into my mind and I do not even try to get rid of
them. I won’t be able to do that even if I try.
My cousin was killed near Aghdam a few days before the signing of the cease–fire agreement. He was fighting from
the very first days of the war. Mher was a tough guy, like some Sako of Lori, but he changed after the first fight. His
words were more like splutter and he had filmy eyes. A few years later, before his death, we had a talk with him and
he said: “I cannot get rid of the bodies of people I’ve killed. They won’t leave me alone. They keep haunting me even
when I am asleep.” He was referring to the Turks; this is in our genetics and our human type.

263

– Speaking of the terrible scenes, I caught myself thinking that I would not believe such scenes if I saw them
in a film.
– This is the reason why I don’t believe motion pictures that they are filming today.
–Why not? Maybe they haven’t made things up? Maybe they are based on real stories?
– They just thought that such things might have happened, but war is something different. I remember how we went
to film the positions on New Year’s Eve. At that period, the positions were very close; the Tukish troops had reached
nearest villages. We went back and a couple of days later our soldiers moved forward and liberated large territories.
There was a squadron commander from Baghramyan region and he was originally from Mush. His name was Manvel.
He came up and joyously started to tell us what happened after we had left. He spoke a little and said: “Well guys,
you cannot tell about war, you can only see and feel it.”
– Apparently, at war, just like in ordinary life, pain and delight, sadness and joy are intermixed, but probably
this is a much more dense, thick, more acute mixture. Perhaps, you have even filmed scenes that you were
delighted to see.
– Personally I was incredibly pleased during the fighting for Karvachar.
– Have you been there during the liberation?
– Of course, I have.
– I had to ask this question, because, as far as we know, it was an unexpected action.
– No, absolutely not. There was nothing unexpected for us. Everything was very well thought–out. Avo was there,
and all of our commanders – Norik Danielyan, Artur, who was in charge of connection (we used to call him “sixty–
one”), Samvel, the Swan, Karapetyan, Oganovsky. There were different guys with their units from Armenia. Almost
everybody was there, because it was a critical moment. If we did not enter the territory and reach Omar, it would be
impossible to liberate Martakert region. This was out of question.
Heidar Aliev’s photo lying on the street is still printed in my memory. One of the guys picked up the photo and said,
“See? They have left him as a guard of honor.” We still have this on the video.
In Karvachar, I’ve met prisoners – elderly people, women and men. The army was gone, leaving the population
behind. Later, our soldiers started sending those people out through the Red Cross Committee. There were 20–25
years old soldiers, who were exchanged. The captive women baked bread, cooked dinner; they were treated well from
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our side. There was a balladeer among them who stands
out in my mind. When our troops entered the town, he
killed his wife who lay sick in her bed (he was 50 and
his wife was only 20). So I asked that scoundrel how he
would treat me if I were their prisoner and he answered,
“Allah is our testator, I wouldn’t treat you so well. You are
incredibly kind to us.” Many years have passed, but I still
remember this phrase.
The liberation of Omar, undoubtedly, was very impressive
too. We went up and up, and looked down, as if we had
the world at our feet; it was very beautiful, the whole
town of Karvachar was at our feet. I constantly wonder
how we would be living if we hadn’t liberated Omar. It
was a powerful thing. And there were prisoners as well
– all of them were soldiers. I do not know which part of
their words was true, but many of them said they were
here for the first time, they were forced to come here,
and their homeland was where they lived. There was only
one among them who would not talk.
In fact, what we call a
frontline was actually not
too far from the rear – some
10–15 kilometers, but they
gradually moved it away and
the April war proved that
if we hadn’t done that we
would lose.

– Does what now they tell about war correspond to
what you have seen and filmed?
– You know, one of the most dangerous things about war
is that they are beginning to privatize it, many people
want to attribute to themselves what they haven’t done at
all. I can tell you a number of such funny stories. After
all, people need to be a little modest; they need to talk
about what they've actually done. The women that were
baking bread and taking it to the frontline were the real
heroes; they were not even talking about it, I had to ask
them to say a few words. There were soldiers who slept
with a gun in their hands from the first day of war, but
they did not speak, they did not have medals; they were
modest and quiet. Now they live peacefully in some
villages, and it won't even cross your mind they have
fought the war, but these are real heroes.
You just cannot privatize war: those who lived in
Stepanakert in those days are already heroes.
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At that period it was more dangerous in Stepanakert than on the frontline. I still remember New Years spent in the
basements. Our neighbors were good at woodcraft; they would bring some broken toys or candies from home. They
would bring to the basement whatever was at hand to decorate those wooden sticks as Christmas Trees… but the
kids had a colorful childhood anyway. These weren’t the colors of our childhood, but there were still there, because
children see everything in color.
– And what color is war for you?
– It would be wrong to say it’s black or grey. It’s colorless, bleak: my perception of the world is colorful. To me,
sadness has one color, while spring has another. And it’s not about me, it’s more about Shushi. Everything is vibrant
in Shushi, the colors here are different.
– What was left after the war?
– Pain, pride, power, ability to perceive the world differently, more correctly. This might sound terrible, but a nation
that hasn’t seen war does not know the real meaning of life. Unfortuntately, we have seen far too many wars.
– What is the message of video materials and films that you have made during those years?
– Those films contain everything I’ve mentioned: pain, pride. Now, when we show those films again, people call us
to praise our work. They have started to understand them now. I am sure they have seen the films before, but they
began comprehending everything now, 10–20 years later. The form of perception has changed. Points of views and
perceptions change as years pass by.
– So you don’t put those films aside. You keep showing them. At what hours are they aired?
– Absolutely. Now those films serve their purposes better. These are 20–25 minutes long films and we show them
right after news programs, at the prime time – at 20 p.m. or 20:30 p.m.
By Ruzan Bagratunyan
2016
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Filmography
Scriptwriter
1994 – The Immortals Order
1997 – Unprotected Continent
1997 – Father Gabo
1998 – White Frontline
1999 – Symphony
2000 – Sunchild
2000 – The Land of Nairi
2000 – The Holy Savior
2001 – Paradise
2001 – Shushi
2001 – Men
2001 – Belated Confession
2002 – Heartbeat
2002 – Land
2002 – Bowing
2002 – Pride Called Artsakh
2003 – Mystery
2004 – Saga to Unknown Soldier
2004 – Unfinished War
2004 – Vazgen Ovyan
2007 – 1967
2012 – Shushi
2016 – I Am Armenian
2016 – War
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Karen Gevorkyan was born in 1941 in Yerevan. A graduate of the All–Union
State Institute of Cinematography (ВГИК) Cinematography Department
(B. Volchek workshop), he worked
At Hayfilm studio in 1963–64.
In 1967, Gevorkian also attended Advanced Directing Courses (L. Trauberg
workshop). He continued his career at Mosfilm, Tsentrnauchfilm, as well as
Yerevan documentary film studio.
Gevorgyan also worked at Hayfilm studio from 1970 until 1981, when
he quit his job after one of the films, A Farewell Beyond the Border was
banned. He later worked at Lentelfilm and the Dovzhenko film studio in
Kiev.
In 1993, Gevorkian opened Navigator studio within the framework of New
Chronicle project and filmed materials right on the battlefield in Artsakh.
Since 2009, he has been working on documentary film series dedicated to
the Armenian history. Gevorkian is now a lecturer at the Saint Petersburg
State Institute of Theatre and Cinema, running Television and Feature Film
Cinematography Course.

War is not about editing.
War is about duration and time

KAREN
GEVORKYAN
Cameraman, screenwriter, director

There are two names in the titles of “Master and Servant”, which has become an inseparable part of the golden fund
of Armenian cinema: director Dmitry Kesayants and cameraman Karen Gevorgyan. Both had just graduated from
the university. And with the twist of fate the films of both of them would be banned in future. (Kesayants’s “Avdo’s
Car” and Gevorgyan’s “Farewell beyond the Borderline”). Kesayants stayed in Armenia without ever stretching his
wings, Gevorgyan left for Russia and gained international popularity. In the 1990s, when there were severe fights in
Artsakh front, he returned with a definite goal: to create the chronicles of Artsakh war. He gathered a group and
shot films. But life showed that his films were not on demand in his homeland. He even came up with engineering
offers in the sphere of aerodynamics, which, according to specialists, deserved serious attention. Nevertheless,
every time he ended up at closed doors of officials with the persuasion to keep to his own business. The last drop
was in 2009 when he shot a two–series film “Genocide Without Comments’’. It turned out that indifference was the
best thing for the cinematographer to expect, as the Director of the Genocide Museum, accusing Gevorgyan of
embroilment with the friendly German people, had publicly promised to square accounts with his film. Gevorgyan
once again left the country for Russia, where he received a hearty welcome.
– Mr. Gevorkian, when did you start documenting the liberation of Artsakh?
– I arrived in Armenia in December 1992. I started the work in Karabakh in winter 1993. I think it was at the end
of January. So I haven’t been there during the first years of the war in 1991–1992. My arrival coincided with the
armistice, and our first shootings were about the cease–fire and they lasted 2–3 months. This was followed by serious
action, and our first participation in the war happened in summer 1993, when Armenian forces entered Zangelan,
Jabrail and Kubatlu settlements, and by the end of this operation they entered Horadiz station. I think this was the
most favorable year for us, because our successful operations began at that time. To some extent, I was involved in
the successful operation of the Kelbajar offensive. We found ourselves in Karabakh on board the helicopter with
Vazgen Manukyan, several other politicians and military, right on the second day of the Kelbajar offensive. Before
that, there was no chance of being there. Well, to some extent, we saw the results of the operation. We worked until
May–June 1994 and then the war was over.
– You weren’t in Artsakh in the first phase of the war. Did the intention of traveling there come up later?
– In Ukraine, I had finished filming The Spotted Dog Running at the Edge of the Sea at the Dovzhenko film studio.
In 01991, it became the winner of the 17th International Film Festival in Moscow and its promo campaign began
in various European cities and film festivals where it again won awards. In this sense, The Spotted Dog Running at
the Edge of the Sea was the most successful and interesting work throughout my cinematographic career. It was
acclaimed all over Europe. I could have continued working and living in some European country, but I was aware
of what was going on at home, so I was just preparing myself to come to Armenia. However, it would be absurd to
arrive in Armenia without relevant equipment and preparatory work. So I just dedicated the whole 1992 to creating
opportunities for my return.
– How was your preparatory work going? In 1993 you opened Navigator studio. Do you mean it under
preparatory work too?
– I’ve approached different people to raise money to start conducting the chronology of the Karabakh war.
Unfortunately, I wasted too much time on that. Eventually, a random meeting turned out to be a pivotal moment.
One day, I saw musician Levon Oganezov at the Armenian cemetery of Moscow. We weren’t acquainted, so I
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approached him and introduced myself. He recognized
me: it was 1992 and my film was well acclaimed in
Moscow in particular. When he learnt of my intentions,
he immediately replied, “I’ll call businessman Melik–
Pashaev.” We had a meeting with Hovhannes and Sergey
Melik–Pashaevs. “Karen, I will help you with this issue,”
said Hovhannes Melik–Pashaev laconically. We bought
cinematographic equipment with the money he gave and
I arrived in Armenia quite prepared technically, aiming
to create cinematographic, video and photo chronology.
We had cinematographic and photo equipment, but
we lacked video technique. This is how Hovhannes and
Sergey Melik–Pashaevs helped us, and I am grateful
to them and Levon Oganezov. It would be pointless to
come to Armenia without that, there weren’t any other
priorities.
– Did you start filming immediately after your
arrival?

... The sad reality was that
we were short of video
tapes. We had to film
something, erase it and
film again. We destroyed
the chronology with our
own hands. No one was in
charge of mobilizing the
documentary materials.

– Initially, I tried to recruit members of the group
that was going to implement the project. I applied to
professionals at first – the guys at Hayfilm studio. There
were amateurs too. This is how the group was created. It
wasn’t big and consisted of 12 members. That’s all.
– Do you think you have already exhausted your
entire archive?
– Of course not. No doubt, there are still unused
materials. I was able to make a full length documentary
(with a duration of two hours), Dilemma, but
unfortunately, it was made only in Russian. The
Armenian version of the documentary has yet to be
created. Why I made the film in Russian? The sponsor,
Hovhannes Melik–Pashaev, did not know Armenian.
Besides, making film in Russian would help us reach
out to broader audience. The film told about the war
and the post–conflict period: war, victory, economic
downfall, looting, negligence of science and production
achievements and, ultimately, degradation and other
urgent problems of that period. All these phenomena
were strongly correlated and were described in the film
and gave answer to the following question: “how to live
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after winning the war?” Today I can see the shortcomings
of the film: it was too emotional, perhaps because of the
difficult transition period we were going through.
– The film came up with an answer to a difficult and
crucial question. How was it received?
–It was marked with interesting coincidence. That very
day I presented to Vazgen Sargsyan’s consideration
the film and the project of a military vehicle and plane
construction. He was impressed both with the film
and the project. Eventually, Vazgen spent a night on
conversations and discussions with our group. And
although he was very impressed, the project remained
on the paper. Robert Kocharyan watched the film too,
but his perception of the film differed from Sargsyan‘s
opinion. As his late brother told me once, Kocharyan
looked gloomy and dissatisfied after he had watched the
film. In other words, it caused controversial reaction
among authorities. The film underlined the necessity of
national ideology and offered its model. It was something
we’ve never had and current situation is a result of lack
understanding the necessity of a unifying ideology. They
have failed to realize that we were sorely in need of that
ideology. Jewish and Chinese people have their own
unifying ideology, and we see the results it brings, and as
for us…
– Dilemma is not your only film about the history of
the Artsakh liberation. What happened to your other
works dedicated to the same issue?
– The War without Comment film series premiered on
Armenian Public Television. Armnews showed it too.
Photo chronology was presented at three exhibitions,
with one of them being organized in Shushi and the
other one – in Yerevan. All three exhibitions showcased
the same material which I entirely donated to the
Museum of Armenian Ethnography a few years ago. I
don’t know whether and how it served its purpose.
– And what about storing the materials?
– There are still unused and even destroyed materials.
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War is about close friendship.
There I was first acquainted
with a phenomenon of
Armenian soldiers. In the
Soviet times we weren’t able
to dream. But you cannot
lie to Armenians. I saw real
people during the war and I
will never forget them. I never
met such people in the post–
war period.

Sadly, a part of the materials was lost at Mosfilm studio. We edited the film there and left the unused materials at
the studio, and this was a part of the archive too. I could not afford to keep it myself: we were going through hard
times, there was a shortage of funds and there was even a matter of proper existence. It was a difficult moment both
for me and for our people. Yet, Mosfilm did not store the materials, and unfortunately, those that weren’t used in
the film were simply lost. What was on the video tape has been archived, but the archive needs maintenance too. It
needs to be digitized and maintained in digital format. My opportunities are limited here too. After all, it’s hard to
indicate the duration of the filmed materials. Besides, the sad reality was that we were short of video tapes. We had
to film something, erase it and film again. We destroyed the chronology with our own hands. No one was in charge of
mobilizing the documentary materials, while dozens of documentary filmmaking crews should have worked there. No
one realized the importance of that process.
– Mr. Gevorkian, during one of your television interviews, you said the following: “There are no walls: every
creative thinker should take action and there will be no obstacles in that case.”
– Yes. I’ve done everything on my own, relying on my own forces, efforts and opportunities. Otherwise, I’d do ten
times more. Of course, obstacles should be overcome; there have always been and will probably be barriers. The
opposite would be abnormal. The thing is that obstacles and enemies are different phenomena. An obstacle is an
objective phenomenon, which can be overcome if you try to convince, urge or apply to people or do it through
your work and diligence. But if you are facing antagonism, hostility, struggling ignorance and some antinational
phenomena, then this is not a struggle, this is war. I think I left Armenia as a winner in two wars: one of them was
the entire nation’s war and the second one was my war against the officials. This is something abnormal for me.
– What do you mean?
– Unfortunately, for some reason, I am being rejected in Armenia. This is a mystery, yet a fact. Well, a filmmaker
who proposes to start production of armed vehicles and aircraft, or comes up with projects for production capacity
maintenance and development… is an abnormal phenomenon, considering that the government’s main occupation is
inaction. To me, this equals to treason. It is a treason to build castles and then retreat, lose soldiers and territories…
This is what is going on. In these circumstances you are considered insane on a national level and then you are
regarded as enemy. I became that enemy long ago, although I never concerned myself with politics, but I opposed the
phenomena that have led to the current state of things. Today we are divided, split up, we have been disillusioned and
the blunt truth is the only thing that remains. And what conclusions should be made? What decisions should be taken
if they consider themselves smart? Maybe we are talented, but we are not smart. We keep adjusting ourselves again,
we again underline the necessity of adaptation. Once again, we simply drag out a miserable existence. This is wrong.
We have lived this way for centuries. How else should we live if there is a lack of serious attitude? There is a lack of
such attitude among us. We have buried ourselves in lie and conformism. We cannot live like that. And, of course,
you become an enemy once you start talking about this. Our country is run by lowbrows. That’s just it.
– Didn’t the behaviour and actions of the society during the April war deny conformity? Didn’t they display
the people’s willingness to stand up for their own country? Had the April events lasted longer, would you
return here and do what you have done during the first phase of the Artsakh war?
– Absolutely. I was ready. There cannot be any other option. You just have to know the difference between outburst,
emotions an conscious actions. Such differentiation is especially important at war. You cannot win a victory just on
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emotions or spirit. Other qualities help you win. You need to have faith in your commander, in your government. And
this faith is gone now. Today, victorious deeds last one or two weeks and then this gives way to another state – decline
in activity, shattered illusions. Life is a serious thing, but war is even more serious. Yes, when the enemy is coming
and there are casualties you have to go and defend your children, your soldiers. This is out of question, but this is no
guarantee of victory or even creating a winner country and life in the post–war period.
This reminds me of one episode. The situation is tense in Yerevan. Volunteers and requisitioned civilian personnel
gather at the capital regiment. The situation on the frontline is grave. Azerbaijani forces have launched an offensive
and are successfully moving forward. There are dozens of buses full of people. They are heading to Karabakh.
Vazgen Sargsyan arrives at the place on his white Volga. The buses start off. Those who came to see their loved
ones off are gathering at the gates. The crowd – women and children, young and elderly are all crying. There is a
hum of voices and noise. The scene is stunning. Meanwhile, the buses head off to the front. They leave the area and
the crowd stops the car. Vazgen gets out of the car. There was nothing else left to do but to get out of the car and
say: “Listen people, the enemy is approaching, we have fallen on hard times.” The humming won’t calm down and
different voices are shouting: “Rascals, your kids are staying here, but you take away our children, our husbands.
You are staying here while our boys are going to die there.” The crowd bullyrags Vazgen. At first he tries to speak
peacefully, explaining what is happening on the frontline, but he was a hot–tempered person and he slowly begins to
shout: “Don’t you understand? The enemy is coming... you are all traitors... I don’t have children, I’m not married...”
He was the leader of the nation, the commander of Armenian army, but who knows what would happen in a situation
that was out of control if an elderly man didn’t calm the crowd. Do you understand what it is? The mistrust among
people was deeply rooted. Can you imagine how that mistrust has increased now? This incident is stuck in my
memory. I regret not having a camera, otherwise, this and many other episodes could have turned into discreet and
meaningful films. In this sense, as a documentary filmmaker, I lost more than managed to document during the war.
We were working without campaigning, without journalistic approach. We filmed whatever we were able to get to see.
Yes, we were filming and they tried to shoot us and this is visible too. War is not about editing; war is about duration,
about time...
I have to repeat myself: it is impossible to expect ultimate victory in the war relying on outbursts, emotions and spirit.
We need a thoroughly trained, tight army operating on modern approaches.
– This might sound strange, but what did the war give you?
– War is about close friendship. There I was first acquainted with a phenomenon of Armenian soldiers. In the
Soviet times we weren’t able to dream. But you cannot lie to Armenians. I saw real people during the war and I
will never forget them. I never met such people in the post–war period. War has such a coercive power. We were
working in spite of time restrictions related to broadcasting of programs and limitations regarding journalistic texts.
I consider documenting war as my professional duty which I’ve carried out on my own responsibility and profound
understanding. I appreciate and respect my work and memories of those years, but I do not want to return to them. I
see my current mission, tasks ahead and goals in more serious things. These serious phenomena are not unavailable,
but are denied and still remain rejected. Years of the wartime are dear to me, but they are in the past and although
appreciated, they still do not comprise the biggest part of my career. In my opinion, the post–war period embraces
the most significant part of my work. This is the time that should be carefully analyzed and this process should lead
to the accumulation of new energy that in its turn should develop and transform itself into a driving force bringing
progress. This is the main problem. Otherwise, what was the sense of our struggle and aspirations for independence?
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– How visible is current reality of Armenia from distance and what is your own reality today?
– I was in a terrible situation. I lived in Armenia for 17 years and nothing worked. It came at a price and I had to
move to Russia. Only a week later, I became Associate Professor of St. Petersburg State University of Cinema and
Television, where I have been teeching up today. How can one understand this strange process? And this year, I shot
a full–length motion picture, All our Hope, which has already been presented at several festivals. I have become a
Russian filmmaker. Yet, they might have not remembered me at all. Luckily, it worked out well. I think serious people
deserve serious and respectful attitude. I’ve already mentioned Vazgen Sargyan’s reaction after watching Dilemma.
“Karen jan, I am surrounded by people who are already irritating me; they are lying to me. Can you give me a list of
some 10–15 smart people who have gone through the war?“ he told me once. We compiled that list together with my
close friend, physicist Alexander Tamanyan who had taken part in the fighting. Vazgen looked through the list and put
it aside. Was that his aim? I did not understand what actually happened. You know, serious people need to be treated
seriously. Yes, he was being lied to, but at least it was easy for him to understand those who were lying to him.
Nana Petrosyan
2016
Filmography
Cinematographer
1962 – Master and Servant, feature
1963 – Architecture, doc.
1969 – Speech, doc.
1990 – Spotted Dog Running at the Edge of the Sea
(with I. Belyakov and R. Vatinyan)
1998 – Call to the Living, doc.
1998 – Our Cross, doc.
1998 – Dilemma (Crossroads), doc.
Director
1963 – Architecture
1969 – Kapa, short film
1969 – Speech
1973 – Academician Knunyants, doc.
1974 – Here, on This Crossroads, feature
1976 – August, feature
1981 – Farewell beyond the Borderline, feature
1982 – Enter this World, doc.
1983 – Ivan Pavlov: In Search of the Truth, feature (with
V. Makedonsky)
1986 – Only I Know, feature

1990 – Spotted Dog Running at the Edge of the Sea
1996 – Welcome to Hell, doc.
1998 – Call to the Living
1998 – Our Cross
1998 – Dilemma
2000 – Land of Armenia
2004 – War without Comments
2016 – All the Hope We Have, feature
Scriptwriter
1963 – Architecture
1969 – Speech
1974 – Here, on This Crossroads
(with M. Mnatsakanyan)
1981 – Farewell beyond the Borderline
(with A. Divanyan)
1983 – Ivan Pavlov: In Search of the Truth
(with V. Makedonsky and S. Voronin)
1990 – Spotted Dog Running at the Edge of the Sea
(with T. Okeev)
1996 – Welcome to Hell
1998 – Call to the Living
1998 – Our Cross
1998 – Dilemma
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Tigran Gevorgyan was born in 1958. A master of sports, Gevorgyan became
a watercross champion of the Soviet Union in 1975. Later, in 1977–1979
he served in the Soviet army. In 1983, Gevorgyan graduated from the All–
Union State Institute of Cinematography (Higher Cinematography Course).
In 1980–1993, he worked at the State Committee for Television and Radio,
then he continued his career at the Ministry of the Interior in 1991–1992.
Gevorgyan joined the Defense Ministry’s Department of Information and
Propaganda in 1993–1995. In 1993–1996, Gevorgyan worked at Russian
Vesti news agency as a cameraman, in 2004–2014, at Haylur (Armenian
News) program of the Public Television of Armenia. From 1996 to 2014,
Gevorgyan also contributed to the works of the Hayastan All–Armenian
fund.
In 1992–1994, Gevorgyan, as a member of the 5th Voluntary Squadron,
took part in the liberation of a number of NKR regions – Martuni,
Kashatagh, Martakert and Hadrut and became a Senior Lieutenant
in Reserve of the Armenian Army. In 2001, Gevorgyan won the Best
Cameraman award at Shoghakat 2000 TV Festival and was awarded with
Medal of Gratitude in 2006.
The archival video materials filmed by Tigran Gevorgyan are still widely used
both by local and foreign media in their reports, programs and films.
Gevorgyan who has worked as a cameraman for a number of
documentaries, including Gulistan, Monte, Arahet (the Path), Yerablur,
Elegy, as well as Private Kirakos miniseries, passed away in 2014.

War made him more sullen,
more sorrowful

TIGRAN
GEVORGYAN
Cameraman, freedom fighter

When we called Tigran Gevorgyan to arrange the interview, he told us he felt unwell, so we decided to postpone it.
Two months later, we called him again, and this time his mother picked up the phone. “My Tigran has passed away,”
she replied.
We asked Gevorgyan’s wife, Nune Khachikoghlyan, to tell us about her husband.
– Tigran was born to a family of teachers, but he was more interested in sports and video cameras. He won the
Soviet Union watercross contest in 1975 and later in the same year was admitted to the television where he worked
as a cameraman until his last days. On October 26 Tigran was going to turn 56, but the terrible disease (cancer) took
his life away. During the Artsakh war, Tigran went through all of the hot spots, with Shushi being the only exception.
He was really upset that he had failed to participate in the liberation of Shushi. At that time he had returned home
for a short period, so he missed that important episode of the war.
Tigran could not but go to Artsakh. Personally, I thought that it was wrong not to go there, although we had young
children. I remember how I went to the backyard with my son to gather some firewood and heat the house where
there was no electricity, so that my kids did not freeze and catch a cold. The whole situation and waiting were
terrible.
He did not like telling about the war at home. He preferred to keep silent. I’ve heard many of the stories from his
friends who gathered at our place – Nikolay Davtyan, Gnel Nalbandyan, Misha Ghazaryan. Nikolay, our Kolya, told me
that he and Tigran were once so carried away by filming that they wandered into a minefield where they first faced
the horror of death. In those years, Azerbaijani troops used some special weapons that had a stitchy effect once they
got onto the skin. Tigran had managed to capture those weapons on video, although it was too risky.
One day, I was doing some ironing in front of the TV; it was very late (after midnight) when I heard that Tigran’s
camera crew had returned from Lachin which had been liberated. The reporters apologized for showing the raw
material which they had had no time to edit. I was stunned: I only thought why Tigran hadn’t called home after the
arrival. Seeing his homeland liberated was his primary goal. I still remember those terrible seven days. My husband
and Nikolay Davtyan were missing in action. I made phone calls to Artsakh and they replied that they had been
searching for them in all hospitals, in various lists and there was still no news about them. We thought they had been
taken captive or killed in land mine blast. There was no public transport, so we had to walk to the Erebuni airport
every day where the wounded and the bodies of the killed soldiers were brought. Then we got a phone call from
someone who instructed me to tell Gagik Simonyan that a young man whose name I did not hear quite well was
killed. I wasn’t really sure if he said Tiko (short name for Tigran) or Kolya. We had close relations with Kolya’s family,
so I didn’t tell anything his wife, Anna, because their kids were even younger than ours. Then it turned out that Kolya
had a namesake, a young man who had been fighting among the Dashnaktsutyun forces and who had the same
patronymic name and the same date of birth. He had been killed.
On the seventh day, when I made another phone call to a family friend in Artsakh, he suddenly said, “Wait, Nune!
Tigran and Kolya just came in, let me pass them the phone so that you can hear their voices.“ He passed the phone
to Kolya first, because we all thought he had been killed. Words cannot describe what happened at that moment. As
it turned out, they had been on the frontline during all those seven days. They had participated in the large scale
military operations together with Samvel Oganov. They had managed to film the whole operation. It was only through
their video materials and their friends that I learned what really happened in Artsakh.
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Once they were even in the same tank together with Edik Baghdasaryan. They noticed an Azerbaijani helicopter
approaching and realized it was going to shoot the vehicle. They barely managed to take their video cameras and get
out. They ran away and hid themselves in the nearest forest when they saw the tank being completely destroyed by an
air strike.
–Did the war change him?
– It made him more sullen, more sorrowful. He was devastated by Monte’s death, because Tigran had taken part in a
number of military operations with him. He said there were a lot of patriots, but Monte stood out from them all. He
was troubled by the situation where his home country was suffering a setback, instead of moving forward. He was
distressed to see injustice around. He was fairness and patriotism incarnate. He was no hand at lying. Tigran was a
man with good connections but he never turned to anyone for help concerning the education of our children or our
son’s military conscription. My son did his military service in the village of Mataghis, Martakert region. He served
there for one and a half year as a platoon commander and we never heard a single bad thing about him: they only
praised him. My daughter gave birth to her second child 21 days before Tigran’s death, on August 7.
He was a wonderful husband, a perfect father and a great friend. He was a real friend for me. I am proud to have
had him by my side. I have never regretted my choice and the path that I’ve taken. And I have first seen Artsakh
through Tigran’s eyes, through the scenes that he had filmed: he had made short films about a cross stone in a tree
bark and a huge plane tree in the village of Skhtorashen. The last film won him an award from Catholicos Garegin I
in 2001. I used to ask him to take me to Artsakh, but I only went there when my son was serving in the army. As for
Tigran, Artsakh was his second home. He used to go there every now and then. His last trip to Artakh was in July. All
of the materials filmed by Tigran were handed to the Defense Ministry’s archive. The footage was used in a number
of documentaries. He never refused to give those materials to his friends. Shavarsh Vardanyan too, one of our best
friends, has used Tigran’s materials in Target, one of his films. Shavarsh often says that Tigran was the only person
who would bring all of his materials and tell his friends to take anything they needed.
He was dreaming of digitizing his video archive, but he never had time for that. Elegy was the last feature film that
Tigran filmed together with Andranik Harutyunyan.
Alice Gevorgyan
2014
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Ruben Gevorgyants was born in Yerevan in 1945. In 1968 he graduated
from the Institute of Fine Arts and Theatre of Yerevan.
He is the chairman of the Cinematographer’s Union of Armenia and the
creative director of HAYK Documentary Film Studio. He is also a professor
at Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, a member of
International Academy of Television and Radio, the RA honored art worker
and the laureate of the RA Presidential Award 2009.
Gevorgyants has produced over 60 films. Within international film festivals
he has received 20 diplomas and awards of which 5 make up Grand Prixes.
He is the author of four books.

Lie is unacceptable in
documentaries

RUBEN
GEVORGYANTS
Director

From the first days of the Artsakh movement, when mass demonstrations were taking place on the Opera Square,
the cameramen of Hayk documentary film studio spent day and night on the “scene” to document and capture with
camera all the details of the most important page in our modern history. Modern history of Armenia and Artsakh
was being written before their eyes, and the newly created documentary filmmaking was to become witness to these
events too.
During the rough times of the war, director of Hayk documentary film studio Ruben Gevorgyants gathered all
cameramen and said, “I cannot force anyone, but we cannot fail to start filming, for we are documentarians. Who
wants to voluntarily leave for Artsakh and do some filming there?”
– Boris Hovsepyan was the first cameraman that responded to my suggestion. Later, when Shushi was liberated, we
got a house there and turned it into Hayk film studio local office. We even obtained a document at the newly created
municipality of Shushi that the house accommodated he stuff of Hayk film studio. Much work had to be done in that
house because it was damaged as a result of bombardment and had no windows. Boris Hovsepyan repaired the
house and started living there. Here he used to receive all the camera crews that visited Artsakh. Levon Petrosyan
joined him later. In fact, traveling to Artsakh was difficult at that time. It was necessary to get the permission of then
Defense Minister Vazgen Manukyan first and then Vazgen Sargsyan. We could travel there only by helicopter and for
that we had to take necessary amount of oil. That was the order. Our guys traveled there and filmed a large number
of interesting episodes, including the capture of Shushi.
Shavarsh Vardanyan, one of the Hayfilm studio cinematographers, was on the battlefield from the first days of the
war and has captured а fairly lengthy video material. Unfortunately, his recent materials were destroyed by fire on a
burning plane. However, he accumulated a large amount of war materials that became a basis for pretty interesting
content. Ara Mnatsakanyan, Vrezh Petrosyan, Karen Gevorgyan – many of Armenian documentary filmmakers left for
Artsakh in those years to work in extremely difficult conditions and capture on camera the most significant episodes
of the Artsakh war chronicles.
Hayk film studio often gets back to the Artsakh war and its heroes. Among recently made films that turned out to be
a success was The Volunteer, directed by Anna Tovmasyan. The film tells a story of three friends: Dmitry Motrich,
Ilya Kulikov and Myasnik Gasparyan. They were killed in 1992 near the village of Chartar after completing a serious
combat mission. One of the most successful films on the Artsakh war theme is Vardan Hovhannisyan’s documentary,
A Story of People in War and Peace. I very much appreciate the truthfulness of this film. Lie is unacceptable in
documentaries. You need to tell the truth by putting it into the concept of art. The message of the film is very
important too, in other words, what your film is going to convey is very significant. Armenians love lamenting and
crying but we need to think first what we are going to transmit to younger generation. There is no need to avoid what
we call “ideology”. Our country is at war and we cannot afford things that might be harmful for us. War documentary
has its own taboos: for example, is it necessary to show cut off ears? Or, why do we need horrifying scenes? Who
needs them at all?
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– Does a film actually show what has really
happened?
– War is a terrible thing. As much as a film is realistic,
you watch it at home, sitting in an armchair in a quiet
atmosphere. You can switch off the TV and war will
disappear. But real war is different. I went to Artsakh,
because I could not stay at home. I went there and
witnessed terrible atrocities. Imagine entering a village
to discover dozens of cut off child hands and see that
the entire village has literally been slaughtered. This
is a real war. But another fact is that during the war I
discovered the immense courage of our people, ingenuity
and a great sense of humor, which it did not lose even
throughout the war.
– Is there anyone who was left out of the sight of
cameras?
... we need to think
first what we are going
to transmit to younger
generation...
It is no coincidence that
every year Russia celebrates
the Day of Victory in the
Great Patriotic War and
remembers war veterans
on any occasion, because
these very heroes educate
and serve as role models for
younger generation.

– There are hundreds of people who have been out of
sight. For example, Alexander Tamanyan’s grandson,
Shurik. A separate film could be shot about him. We
have numerous heroes who are unknown to many. Many
of them have been neglected not only in films, but also in
literature and in real life…
Recently, there was a festival of young filmmakers called
This is Me and it had a special award in the Best Patriotic
Film category. In the last two festivals, no films were
presented in this category and this is very sad. The war
theme does not feature here at all.
– Do you think the war theme hasn’t been completely
opened up?
– I think documentary films are past their prime, but
motion pictures might be promising. Mikael Poghosyan’s
recent film titled If Only Everyone, is made in this genre
and covers this very theme.
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– The criteria of documentary filmmaking have changed?
–It is difficult to identify the standards of contemporary documentary, but a good film stands out immediately. It is
not subject to any laws. There’s just a good film, and that’s it. Fortunately, this genre has been formed and well–
established in Armenia.
– To what extent are documentary materials currently used as propaganda assets?
– Unfortunately, we are not very successful at this front; we are losing the game because there is a lack of coordinate
work. They are making various films, with no end in sight, and you struggle to understand their meaning. Many films
are made with good intentions, but filmmakers themselves are politically immature. Sometimes they use materials
that can only harm us. Not every truth is a piece of art. Film screenings are another serious problem. And for what
audience are these films made for? For us? You need serious leverage in order to pay for film screenings. We do
not get state orders, so we choose what to film and what to leave aside. I happened to be in Iraq during its war with
Iran. Saddam Hussein had founded cinematographic studios which invited famous American film directors to shoot
historical feature films that would campaign for the truthfulness of Iraq’s position.
Whether this position was right or wrong was not really important; the enormous amount of work that was being
done was more essential here. None of us deals with such issues now.
It is no coincidence that every year Russia celebrates the Day of Victory in the Great Patriotic War and remembers
war veterans on any occasion, because these very heroes educate and serve as role models for younger generation.
By Alisa Gevorgyan
2012
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Filmography
1969 – Graduates of Nersessian School
1969 – Hello, Kazakhstan
1969 – Following the Photo
1970 – Mountain Dance
1971 – A Life Dedicated to Screen
1971 – Even if We do not Write
1971 – Gong
1972 – Inspiration
1972 – A Day in Sari Village
1972 – Jermuk
1973 – Family
1973 – Nature of Armenia
1974 – Heritage
1974 – Meeting of Times
1975 – Worship
1975 – Soviet Armenia
1976 – Thoughts
1976 – Reflections
1976 – Armenia–76
1977 – Мarch
1977 – Hand in Hand
1977 – Light on Aragats
1977 – The Comeback Road
1978 – Roads
1978 – Мarch
1978 – Blue Wind and the Smell of Almonds
1979 – Мarch

1980 – The Good Track
1981 – Face
1982 – France
1982 – Iraq
1982 – Jordan
1983 – Fire Sparkling in the Night
1984 – Expectation
1985 – Misfortune
1986 – India
1986 – As Long as We Live (feature)
1987 – Islands
1988 – White Bone
1989 – Requiem
1990 – Meetings in Israel
1992 – Armenians on the Shore of Bosphorus
1992 – Sister from Los Angeles
1993 – Paradise–93
1993 – Artsakh Diary N1
1995 – Artsakh Diary N2
1995 – Parajanov: The Last Collage
1995 – The Thief
1996 – It’s Late
1999 – 2000 – Forever
2000 – Our Commandos
2002 – Time to Gather Stones
2008 – Autumn of the Magician
2010 – Women Planet
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Levon Grigoryan was born in 1957. In 1977–1979 he served in the
Soviet Army. In 1985 he graduated from Moscow’s Higher Courses of
Cinematography educational institution. Grigoryan worked at Hayfilm studio
and at the Armenian television as a cameraman. In 1989 he was recruited
as a volunteer and later in 1990 he began covering the Artsakh war. He
participated in and videotaped almost all the major events of the war
(liberations of Lachin, Shushi, Kelbajar). For a long period he also worked
in Shahumyan region which was under siege at that time.
Grigoryan has cooperated with numerous televisions (CNN, Reuters,
SkyNews, Armenia’s A1, Russia’s Vesti and ORT) aiming to deliver true
information to the international community on the issues of the Artsakh
people.
From 1993 up to now he has worked at Russia’s Channel One as a
correspondent and cameraman.

Every war creates its own heroes

LEVON
GRIGORYAN
Cameraman

– When the movement began, I was working in Armenian
television (the only one at that time) and was filming
what was going on at the Liberty Square in Yerevan.
There wasn’t the Armenian tricolor at the Square, but in
the studio we were trying to get the flag’s image on the
screen, and for this we were often criticized by people
who now set themselves up as real nationals and patriots.
This is particularly true with regard to some Soviet
bureaucrats. But I want to remember one person who
stood out from many with his behavior at the time.
Once, I accidentally witnessed a scene in the TV studio
hallway and I would like to tell about it. A group of
Russian officials had arrived in the television on the
occasion of well–known events. And suddenly I heard
them accusing and shouting at head of the State
Committee for Television and Radio Stepan Poghosyan,
probably for all that, in their opinion, should not be
broadcast. And Stepan Poghosyan’s response was not
long in coming. He had such harsh words for them and,
to put it mildly, he simply sent them about their business.
It is clear what this behavior implied in those years. He
had the guts to cuss out senior Soviet officials. I must
admit that I was very proud of him at the moment and I
kept telling everyone about it. After that incident, Stepan
Karpich scored some 100 points off us.
On the initial stage of the movement I was eager to find
ways to send abroad the information about the ongoing
developments so that people knew what was really
happening in Artsakh and Armenia. After all, the truth
had to be heard and in this sense I succeeded somehow.
During the events in Sovetashen, I filmed how snipers
opened fire at people and sent the videotape to the
United States.
Later on, during the formation of volunteer units, I
decided to go to Artsakh with them, but there I realized
that killing people was a hard task for me. So I came
back and decided to travel to Artsakh with my own
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There were girls who had
joined the fighting and who
were laughing at me at first:
“What kind of a man are
you? Put that down and take
a gun instead.” But when
we passed the same path
together, they realized that
moving around with a gun
was less dangerous than
doing that with a camera, so
they apologized for drawing
wrong conclusions.

weapon – the camera, and “fighting” with it was even harder, as you at least see what you are doing with a gun in
your hand.
There were girls who had joined the fighting and who were laughing at me at first: “What kind of a man are you? Put
that down and take a gun instead.” But when we passed the same path together, they realized that moving around
with a gun was less dangerous than doing that with a camera, so they apologized for drawing wrong conclusions. It
was not really important what you were doing there at the moment, but rather how each of us could be useful to our
homeland.
At first I went to Getashen and Shahumyan, young man’s jauntiness led me to the hottest spots. Shahumyan was
besieged at that time and I saw what massacre was happening there. The Soviet mercenaries went out at night
opening fire at the hospital. We filmed all this and sent the footage to Moscow, as we still believed at that time Moscow
was going to solve our problems. Remember our slogan? “Lenin, Party, Gorbachev.”
Although Armenian troops were fighting together, they had internal contradictions. The supporters of
Dashnaktsutyun were on one side, members of Armenian National Movement – on the other, and the guys from
Armenian National Army had problems with the authorities. They sometimes argued with the cameramen, throwing
temper tantrum like children and asking why cameramen preferred to film other soldiers instead of them. ‘What, are
you afraid of filming us?” they used to ask. We were trying not to offend anyone.
In the blockaded Shahumyan the situation was terrible. When a helicopter came down, the guys encircled it, so
that to keep locals at bay. People were asking to rescue their children, to take them away on the helicopter; they
could just throw a baby in the direction of the helicopter. Mothers were screaming: “No matter what will happen to
us, just save our children.” It was a sad scene, and I had a very serious quarrel with Shahen Meghryan who led the
troops there. I later realized that he was right. He invited me to his place once. Although reluctantly, I did visit him
and had a long talk with him at night. He said I was too emotional. “If they send away children, people will run away
through forests and mountains and won’t protect their land. But if their children stay here, they will defend their
land furiously.” Then I realized that Sahen was right; those who had managed to send their children away, fled war in
different ways. Everything is different in the wartime, and sober mind is often the most important thing there.
I had only heard about Grad systems, but there I saw their destructive power. The railway was honeycombed as a
result of Grad system shelling. Imagine its enormous power, and people in a besieged town hearing those explosions
day and night. In Shahumyan, we were having dinner with a family when we were told to be careful, because
bombardment was about to start. And then we saw explosions here and there, but people were sitting quietly and
eating. “Is there a cellar? We could at least get into the cellar,” I said. “It’s useless, if the house gets bombed the
cellar won’t be of help. It’s a matter of luck, you’ll survive if you are lucky, and if not, you’ll die,” they replied. And all
this was said in jest. People lived this way, relying on the whims of fate. We too, got used to this situation within a few
days.
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– When did you first face the reality? What is war?
– Before the capture of Shushi, we were in Stepanakert and a car with some 10 passengers was bombed. I ran there
to film the scene and … Saw nothing. There was no car, no bodies; the bomb blast had spilled crumbs of everything.
I experienced such horror for the first time and realized what could happen after each explosion – flesh and blood
can turn into atoms. My father was a veteran of the Great Patriotic War: he had reached Berlin and used to tell about
the war. I was tired of these stories. “We are so tired of those frontlines and Berlin,” I told my father. I wanted him to
know that if another war started I would go to the front and that it was not a difficult thing. But at that very moment, I
realized that war is a horrible.
– But war is also a teacher. What lessons have you learned from wartime?
– I want to recall one episode. A heavy attack was expected from Aghdam’s direction. At that time I first met Serzh
Sargsyan who led our troops. Our camera crew tried to approach him, but he declined to comment, arguing that the
situation was very tense.
Most experienced soldiers were on the front line, on the second line of defense there were average soldiers, and on
third line – mostly young people who had no experience at all. We heard that Azerbaijanis had forced a breakthrough
and managed to overrun second line positions too. Everybody was convinced that the third line simply wouldn’t
be able to withstand this pressure, and all was lost. Meanwhile, there was real bloodshed on the front; they were
constantly bringing in new soldiers wounded in hostile action. And suddenly it turned out that our guys on the third
line had stopped the attack and threw back the Azeris. These raw recruits had brought off such a battle and put up
such a solid wall that no one had expected such a thing. This was a great lesson for me. Every war creates its own
heroes. There was a guy, his nickname was Rak (Cancer), and they never allowed him to get to dangerous places,
he was sleeping all the time, as if everybody seemed to put him out of harm’s way. And then I found out that he was
a man–radar. During the shootings at night, he would wake up and start listening with a gun in his hand. He could
identify the exact direction of shooting and accurately shoot back. He was kept in cotton wool for his absolute pitch.
On the battlefield, all become absolutely honest, committed and selfless soldiers with pure souls. There was an
impression that we were all one family there. I haven’t experienced anywhere else the purity of human relations that
existed there. Of course, I would not want to have war again, but I would like to have the same relations today, so that
people could be cordial with each other. Should there always be war to make people treat each other well? I don’t
know, it’s hard to understand and interpret the relations that exist today.
What was the greatest award, decoration or medal for me after the war? When the soldiers who were killed were
brought to be buried at Yerablur, the fellow soldiers would not let cameramen to film the funerals and reserved the
right to only those who had been on the frontline. I am glad I was able be useful to my country to the best of my
ability. Of course, much has been distorted today. Once, on the anniversary of the victory of Shushi, one of the guys
told me: “We liberated Shushi with some 1500 men, but 3000 people were awarded medals.” I feel sorry for the
guys who have gone through the war but barely make ends meet today. They should not be neglected because they
are the backbone that can still endure many things tomorrow if need be. I do believe in younger generation. When I
remember what happened in Aghdam, I am convinced that they will keep the border if necessary.
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–Let’s go back to your materials filmed in the wartime. To what extent was it possible to keep them?
– Unfortunately, it was extremely difficult to find a tape in those years. And as I’ve already mentioned, the filmed
materials were first of all sent to Moscow, United States and Europe. We didn’t even think about archiving those
materials at that time. We were constantly sending them abroad and 90 percent of the materials are outside the
country right now.
By Alisa Gevorgyan
2014
Filmography
Cameraman
1991 – The Secret of the Greenland
1993 – Encyclopedia
1995 – Winter Melody
2015 – Secret Life
Films editor
1995 – The Cyclist
1997 – The Art of Prisons
1998 – To be Alive
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Nikolay Davtyan was born in Yerevan in 1953. He has graduated from
Directing Department of the Culture Faculty of Yerevan Pedagogical
Institute after Khachatur Abovyan and has also attended higher television
courses in Moscow.
In 1969 he began working at Yerevan Film Studio. In 1975 he worked at
the State Committee for Television and Radio. In 1979 he was appointed
as director general of the editorial of the programs prepared for the
Central TV of Moscow. In 1984 he moved to Yekaterinburg. Davtyan was
the director of “Nor Geghi” house of culture in Armenia in 1986–1988.
From February 1988 to 1993 he was the director general of the regional
television of the Nagorno–Karabakh Republic.
In 1993 he was appointed as the head of the studio and president of the
documentary studio of Armenia’s Ministry of Defense, in 1995 he was
appointed to the position of deputy head of information and public relations
department of the RA Interior Ministry. Since 1996 he has worked as a
director general at Mir Interstate Television and Radio Company. In 2008
he was the executive director of the NKR television. Since 2003 he is the
artistic director of EcoLur NGO.
Since 2003 Nikolay Davtyan has been a lecturer at Yerevan State Institute of
Theatre and Cinematography and starting 2010_ at Armenia’s Television and
Radio Academy.
Nikolay Davtyan has taken part in a number of All–Union and international
competitions and won awards. He is a member of Union of Journalists and
Theatre Union of Armenia. He has been awarded Mir Interstate Television’s
honorary medal and “Medal of Gratitude” by the Artsakh Republic
President.

When I was leaving Armenia,
I was thinking with indignation,
how can Armenians deceive other
Armenians? On my way back,
I thought, let at least Armenians
do that

NIKOLAY
DAVTYAN
Director, cameraman

– In 1984 you left Armenia deeply offended as HayFilm studio had rejected your offer on filming a
documentary. You left for Yekaterinburg where you engaged in your favorite occupation for three years_
shooting films. What made you head back to Armenia?
– When I was leaving Armenia, there was a girl, my future wife, who asked me why I was doing that. So I took a pen
and wrote on a piece of paper 99 reasons for my departure. And when I was coming back with my already wife and
son, she asked why I had decided to return. For the second time, I took a pen and wrote 106 reasons for returning
home.
– It would be very interesting to know at least one of them.
– When I was leaving Armenia, I was thinking with indignation, how can Armenians deceive other Armenians? On my
way back, I thought, let at least Armenians do that.
When I came back from Yekaterinburg, I had a conversation with Stepan Karpich, chairman of the State Committee
for Television and Radio. He offered me a job either in Gyumri or in Stepanakert, where they wanted to open a
television studio. So I decided in favour of the latter. On February 1, just a few days before the demonstrations,
I joined the newly opened television of Artsakh. The first footage of the rallies on the Stepanakert square was
videotaped by me and Gagik Simonyan. It was very interesting; we wanted to capture on camera everything. We
sometimes resorted to cunning tricks: once, we invited a military education specialist and aired a program where
he explained how to prepare a homemade grenade. The next day, when a representative of a special government
committee came to criticize the move, we motivated our decision with safety considerations related to children,
so that in case of finding grenades they knew what to do and didn’t hurt themselves. Believe it or not, we often
managed to convince them we were right. In 1991, the Artsakh television was bombed. I left for Yerevan where we
established a documentary film studio at the Defense Ministry.
– So in your biography, war documentaries fit into second stage of the period spent in Artsakh. Have you
been at every part of the front?
– The present Minister of Defense, the then Chief of Staff Seyran Ohanyan had given me a compelling document,
which gave my camera crew access to anywhere. We had got a green light. I met with Seyran Ohanyan mainly in
Stepanakert. He is a very well–informed, intelligent and interesting person.
For the first time I came under fire in Shahumyan. I remember when they were firing from a Russian helicopter, I
was looking for a stone to hide myself, I was about to dig the ground to get a hide–out. Only fools don’t fear bullets,
but it was wartime, we had to film materials and we often had to be on the frontline to do close–ups.
We were part of a very interesting operation together with late Gevorgyan. We were with Samvel Ohanov’s unit that
led the capture operation of the village of Boy–Akhmedli. This was kind of a suicide squad, as we went forward, not
knowing what the enemy did to lure us into a trap. Tigran was holding a camera, and I had a weapon, so we moved
forward giving him cover. It was an open field, they were firing from both sides, and we were running under fire.
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When we reached the village, Tigran switched off the
camera and I asked him how long he had been filming,
he said 42 minutes. I was so surprised, as it seemed to
me that we had been running for no less than five hours.
If we look back at our entire history, we will see that this
nation simply cannot be defeated. God helps us all and
this is something unexplainable, deep mystery. I’ve tried
to approach the topic somehow, in Gurdjieff’s Code.
– One of your films about Artsakh is entitled The
Strained Rope. It was screened in all Soviet republics
except Armenia. Why?

For the first time I came
under fire in Shahumyan.
I remember when they
were firing from a Russian
helicopter, I was looking for
a stone to hide myself, I was
about to dig the ground to
get a hide–out. Only fools
don’t fear bullets, but it was
wartime, we had to film
materials and we often had
to be on the frontline to do
close–ups.

– I find it hard to make any comments on it. However
another film on Artsakh called They say That ... was
screened on the Armenian TVs over 20 times. This film
became award–winner at Chisinau festival in 1988.
Azerbaijanis demonstratively left the hall because there
was a painful episode in the film for them: torn map,
where Nagorno–Karabakh automatically becomes part of
Armenia.
In Stepanakert, I shot a film about a blind old man. He
was a refugee from Baku. His daughter, son–in–law and
grandchild had taken him to Yerevan by plane, left him
at the airport, instructing to go to Stepanakert. The blind
old man was left alone, standing in Yerevan airport. Then
he somehow managed to arrive in Stepanakert and there
again he was left alone at the airport. A woman named
Anahit noticed him, offered help and accommodation. I
interviewed him. His story was a cruel one, but it was not
the Turks who were malicious, but an Armenian, his own
daughter.
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– Shahen Meghryan, Monte and other well–known and unfamiliar heroes of the Artsakh war were portrayed
in your films.
– Yes, however the majority of the shot materials were destroyed as a result of the explosion at the TV station in
Stepanakert.
– You continue finding out heroes in the peacetime. One of your latest films is devoted to the Armenian
cinematography legend, cameraman Levon Atoyants who had also worked on documentaries about the
Artakh war.
– The film is called Memory Film Archive. It was extremely interesting for me to explore what had turned Levon
Atoyants into a cinematographer. His way to the world of cinematography is very fascinating and even strange. A
little hooligan from Tbilisi, once he saw how they were filming Gikor on the bank of the Kura River, then their street
became a set for the shooting of another film, Pepo. At the entrance of their house, Atoyants used to organize film
screenings for children and even assembled a motion picture projector with his own hands. When he was a first–
grade pupil and went to watch the film Thirteen, everyone left the cinema hall, but he secretly stayed to find out
where the horses were hiding behind the sheet. All this was accompanied by his yobbish manners and he somehow
managed to combine everything.
– Isn’t cinematography a great hooliganism and the director – a real hooligan? Who is the director if not
someone who sees and renders reality from a completely different angle?
– Today, I’m a lecturer at a television studio, I have a directing course. And I mainly want to teach a few things to my
students: be attentive, carefully observe details and take notes. If someone follows this pattern, he is a 50 percent
director already, and if he notices a little more, then he is a cameraman too. Yes, cameramen do see more. And the
more we see, the more we give. The current state of Armenian cinematography is also conditioned by the fact that
few things are noticed, and there is a general indifference.
– What projects are you working on currently?
– On several projects. One of them is dedicated to the mystery of Armenian alphabet, which, also contains the
eternity code of Armenian gene. The second film describes the events of the Great Patriotic War.
I am the one who loves the Soviet Union. I still love it, as there were many positive things in those times. This year,
we are celebrating the 70–th anniversary of victory in the Great Patriotic War. My grandfather was the veteran of this
war, so I cannot but care about it.
A festival called We Won Together is organized in Crimea. I received an invitation to take part in the festival and
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currently I am working on a film, titled Everything is Peaceful in the Cemetery. The film tells the story of people
who died in the wartime in hospitals. The conversation takes place in the cemetery. For example, I call one of the
deceased daddy, but he replies, what daddy? I’m 22 years old. He says he is sure I haven’t been at the front, but I say
yes, I have. Then he asks when I was born and I say in 1953. He is wondering if Germans have attacked again. No, I
say, the Germans haven’t attacked, this war is different. He becomes very inquisitive but I don’t answer. I just don’t
want to tell him about the Karabakh war, because these people have to rest in peace there. They did not fight with
each other.
There are Armenians, Georgians, Russians and Azerbaijanis there. How would I explain to them that Russians and
Ukrainians, Armenians and Azeris are killing each other today?

Filmography

By Alisa Gevorgyan
2015

Documentaries and TV films
Scriptwriter and Director
1989 – They Say That…
1990 – Here can not be, There can not be
1990 – Under the Flag of the Truth
1996 – Iodized Salt
1996 – Revival
1996 – Araratcement
1998 – Quantum Represents
2009 – Uncle Valya
2011 – And That Day Has Come
2011 – Password of Gurdjieff
2011 – Road to Immortality
2011 – Creation Formula
2011 – Reloading
2011 – Blue Canary
2013 – Cinematheque of Memories
2014 – Qarktik (Stones game)
Director
1980 – Mountain March
1982 – Song of Fatherland
1983 – Love Formula
1983 – In Merry Gyumri

1990 – Strained Rope
1993 – Monte
1997 – Sofi Devoyan
1998 – Take a Deep Breath
1998 – Right to Be Called a Human Being
2000 – Harvest Feast
2002 – The Refugee
2002 – Frontline: Yerevan–Baku, series
2004 – Shikahogh
2007 – Along the Sevan Trails
2007–2008 – Roadmaps
2008 – Cobras Guard the Gold
2010 – Gold Mine for Sevan
2010 – Uranophobia
2011 – Prevailing Public Interest
2012 – Who Will Survive in Sevan
2016 – You Are Owner of Your Rights
2016 – I Refuse to Believe
***
1983 – The Sinner, feature (director)
2005 – Trees of Hope, animation video, director
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Tachat Yesayan was born in 1955, Yesayan served in the Soviet army in
1974–1976. In 1979, he started working at the State Committee for Radio
and Television as a lighting engineer, then he was promoted to assistant TV
cameraman and cameraman. His career at Radio and Television Committee,
where he mainly worked on large TV programs, continued until May 2014.
Tachat Yesayan’s film, Embrace this Morning, dedicated to the first
anniversary of Armenia’s independence and filmed jointly with director Edik
Badunts, won the first prize at Vilnius Film Festival in 1992.

We kept two bullets in our pockets,
so that not to be caught alive by the
Turks

TACHAT
YESAYAN
Cameraman

– How and why did you first appear in the zone of
hostilities? In 1988, the nation did not fully realize
the gravity and repercussions of interethnic tension.
What did you witness?
– I was fire–seasoned in November 1989. The clashes
between Armenians and Azerbaijanis have already begun.
Andrey Volkov had arrived from Moscow in Yerevan and
was planning to visit Kirovabad where there had been
incidents and skirmishes between local Armenians and
Azerbaijanis. I don’t know what Volkov’s journalistic
mission was: he needed a cameraman and I was to work
with him. We went to Mozdok and flew to Kirovabad on a
military helicopter. There was an Azerbaijani flag on the
city hall building. The situation was tense. At hospitals
they had beaten Armenian patients and thrown them out
on the street. November 20 was marked with clashes
and the tension was growing. Two Armenian women
were beaten to death by Azerbaijanis, but they put out a
rumour that they had died in hospital. During the funeral,
the Armenians forced to open the coffins only to find out
that the two women had been tortured to death instead of
dying peacefully in hospital. We arrived in Kirovabad in
the aftermath of those events: the atmosphere was tense
and oppressive. I filmed video materials and interviews
with local Armenians. Andrey Volkov took away all those
materials with him and we never saw them again. Then
we learnt that Bakur Karapetyan had visited Kirovabad
before us, right amidst the skirmishes.
– In fact, you did your first filming for foreigners.
What about us?
– In 1990, the Azerbaijanis attacked Zod mines laying
claim to the territory. We arrived at the scene together
with journalist Edik Sakhinov and did some filming on
the spot. In 1991, Alexan Harutiunyan created alternative
youth news service, Haylur. We went to Artsakh together
with cameramen Ruben Khachatryan, Tigran Gevorgyan,
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– War is an unjust, inhuman
phenomenon. Victory,
wreathes, heroic and
inspirational stories ...
They are not realistic,
because war is a relentless
savagery, regardless of
whether you win or lose.

as well as reporter Edik Baghdasaryan. When Haylur was closed down, Edik launched Day Seven program series.
Until autumn 1992, we used to go to Karabakh on a regular basis. Edik is originally from Karintak village. There is a
rock and Karintak lies at the bottom, while Shushi is situated at a height. When we first went to Edik’s home village,
their house was destroyed by Turkish trench mortar. Two armoured vehicles were brought to enter Karintak. Twenty
six young men were killed during the village defence. Karintak did not surrender; the Turks were not able to enter the
village. “One Turk was shouting from the top of the rock, Saro, I am going to live in your house,” Edik’s father told us.
– The Turkish that was claiming Edik Baghdasaryan’s paternal home did not see his dream come, but what was
the price of self–defence, liberation? You were not only a cameraman, but also a witness to historic events and
monumental figures.
– We used to go filming in Martouni, where Monte had yet to become commander of self–defence forces. There
were young people with him who had come from abroad – Martiros from ASALA, Joseph and Mihran. These were
complicated, chaotic times. There was a lack of general discipline, the problem of obedience to each other, but then
everything was arranged. In Martouni, we filmed Leonid Azgaldyan, commander of the Independence Army. In the
self–defence and liberation fighting they were doing their job, we were doing ours. We were compiling war chronicles:
how do people live in Artsakh, in hot conflict zones? What was the daily life of liberation fighters? What were their
thoughts and contemplations? What was happening during fighting and recreation? We were filming the villages of
Artsakh mainly inhabited by farmers. Hakob Poghosyan, one of the assistant cameramen, was in Shahen Meghryan’s
unit, he was quartered with detachment. At first, he was a photographer, then the unit members found somewhere
a video camera for him. He was wounded on the throat. The situation in Shahumyan was tense and complicated. In
summer 1992, the enemy launched an offensive and we abandoned Martakert to Azerbaijanis. Shahen Meghryan was
criticised. He was taking decisions on his own responsibility and acting independently. The relations within the party
system were marked with disagreements and political turmoil. Then everything settled down, bounced back, but we
failed in the war.
– There is a striking discrepancy between Artsakh Armenians and Armenians from Armenia. Was that common
in the past too?
– In Artsakh, they treated those from Armenia very well. “God bless the soil under your feet,” they used to say in
Artsakh dialect as a sign of respect. The “Artsakh Armenian and Armenian from Armenia” differentiation is common
to today’s reality. I didn’t come across such discrimination and differentiation in 90’s. Yes, there were discrepancies,
issues of obedience and disobedience to each other. These were hard times; we didn’t have a regular army, the
volunteers all over Artsakh and in other conflict zones had to arrange both defence and liberation operations. Who
was to take charge of the command? Who was going to lead the detachments? It was all complicated, very complicated.
There were Armenians from Artsakh, Yerevan, Diaspora and various regions of Armenia among combatants. They
needed time and opportunities to get to know each other. Happily, everything was put in order: the masters in military
science became commanders of the army.
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– We were at war, a real war, not the one we see on the screen, but what we felt under our skin, with the
smell of the gunpowder stinging our noses, death reports arriving from Artsakh, abandoning and liberating
territories. Have you ever found yourself in extremely dangerous situations when you had to affront death?
–In 1991, on Gorbachov’s command, they started the fight against illegal armed groups. In those days, reporter
Andrey Volkov came to Yerevan, this time – with a director and a cameraman. I worked for Lraber news program.
We decided to travel to Goris, because Alpha team special forces had entered Shornukh. I asked my friends to take
us there on a helicopter. They agreed and there were four of us on board, we were about to start off, but for some
reason they were delaying the flight. It turned out that more passengers were about to join us. A little later Vazgen
Sargsyan, Husik Harutiunyan and Movses Hakobyan stepped aboard. We had to leave them in Kapan and continue
our way to Goris.
We reached Goris airport which is located right оn the slope of Shornukh. Another helicopter landed there with
foreign journalists who were heading to Shornukh for filming. I wanted to go with them, but they did not allow me to,
as passport regime was imposed in Shornukh. If you weren’t a registered resident of the village, they would arrest
you. The Alpha team had blown up the road police station on the Armenian–Azerbaijani border. The head of the
village administration of Aravus accompanied us on his car. When we were leaving Goris, three armoured vehicles
appeared in front of our car and closed the road. We noticed two artillerymen standing ready on our left and right.
They asked for the documents. Passport regime was imposed and none of us, except for the head of the village
administration had the required papers. They decided to take us to Lachin for breaking the rules, but Volkov’s
cameraman talked separately to them and we were released. We made our way to Goris airport, but it turned out
that Alpha team had come from Shornukh and captured the airport; they had learnt that Sargsyan was with us. In
fact, someone had managed to inform them that Vazgen Sargsyan was heading to Goris on a helicopter. They were
following us to arrest him, but as it turned out, the information wasn’t too reliable. They did not know that we left
Vazgen Sargsyan and others in Kapan, instead of taking him with us to Goris.
– This time, you were accompanying the others, but as a rule, you did the filming yourself. Did you often
change work place?
–It depended on the location where something had to be filmed or where a video material had to be made. Yes, I did
change work area.
–Have you ever been in Shushi?
– The next day after the liberation of Shushi we went there with Edik Baghdasrayan. Shahen Meghryan had provided
a helicopter. Shushi was a ghost town; we met no one there. We entered an Azerbaijani road police station. Number
plates were scattered on the floor, so we took some of them with us. We also went to the prison of Shushi. Back in
Yerevan, in your office at the television, we created a museum corner with souvenirs brought from Shushi.
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– What about the materials that you had filmed? We know that a part of them was aired on television, but
what happened to the full–length materials?
– I gave the materials to the television channels. I don’t know anything about their fate. Some of the materials were
aired on Vremya news program in Moscow; others were part of analytical news programs on Armenian television.
– The historical chronicles of the Artsakh war revealed the collective image of the nation, as well as proposed
a portrayal of individuals, their aspirations and goals.
– War is an unjust, inhuman phenomenon. Victory, wreathes, heroic and inspirational stories ... They are not
realistic, because war is a relentless savagery, regardless of whether you win or lose. What was the price of your
victory? 8000 casualties. The people demanded Karabakh from Gorbachev, but soon they realized that Gorbachev
wasn’t going to give them Karabakh on a plate, but would rather give them a chance to take, to liberate the territory.
– Does the aftertaste of the war still remain?
– No, not at all. War simply makes people cynical, because it reveals the reality; the bare, ugly truth. The after–
effects of war are never fair, some fight to win the victory, others repose on their laurels. War changes people to the
extent that they lose faith in other people and many other things.
By Naira Paytyan
2016
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Samvel Tadevosyan was born in Yerevan in 1958. In 1980–1984 he
graduated from the Directing Department of the Culture Faculty of Yerevan
Pedagogical Institute after Khachatur Abovyan. In 1984–1986 Tadevosyan
worked as an assistant director at Yerevan State Experimental Theatre.
Meanwhile in 1984–1989 he worked as an assistant director at HayFilm
studio later as a second director in the same studio. In 1989–1994 he
paid regular visits to Artsakh. Visiting almost all the combat zones he
documented the war developments of those years. In 2000 he launched the
film series called Humble Heroes in the Public TV of Armenia. As an author
and director he has made 30 documentaries dedicated to the Armenian
volunteers who fell during the Artsakh war up to now. In 2010 he initiated
the film series called Justice Fighters devoted to the combat units and
certain fighters who took part in the Karabakh liberation war. He has shot a
number of feature films.

It was war that finally brought me
to the cinematography

SAMVEL
TADEVOSYAN
Director, Cinematographer

– I was working at the Yerevan experimental theater. At the same time, I was working at Hayfilm studio as assistant
director. Then the movement began in the 1988. The situation in Artsakh was getting tense, but it didn’t grow into
war yet. It was then that we traveled to Artsakh together with Arman Manaryan to start shooting of the film titled
Blast. There I opened my eyes to the reality, to put it that way, and became really obsessed. The war finally brought
me to the cinematography.
I wasn’t a professional cameraman, so Shavarsh Vardanyan taught me the basic rules of handling camera. It was
our legendary cameraman Shavo, who was seriously injured during the heavy bombing of a plane and has difficulty
walking to this day. His entire material filmed in Shushi was destroyed by fire and it was a tragedy for Shavo.
I started my work with a deep sense of responsibility, because I had unique heroic stories in front of my eyes.
Today these stories can be called “trench art”, and I commit them to paper too. Yes, it is an art born of catharsis. I
remember how they cut sculptures from bullets on stones in Artsakh. Verses, ideas were born on cigarette packs.
I’ve met talented people in this war – poet Aghvan Minasyan, sculptor Arthur Gharibyan, our genius composer Oleg
from Artsakh. Everyone was killed.
War is the most ignorant method of solving problems, but we have neighbors who have been treating us as prey for
hundreds of years, so we have to defend ourselves. The Artsakh war cured our broken spine after the Genocide. It
was also an uprising of the spirit. One hundred years are not enough to relieve the pain, erase the past of an entire
nation and forget the deeds of the enemy. And that enemy has lifted up his head.
Since 1990, I have regularly traveled to Artsakh to film materials. I’ve been in all fronts. The only exception is
Shahumyan, which I didn’t get a chance to visit. Once I was about to board a plane that was flying to Shahumyan, but
then I had to yield my seat to an Armenian representative of the UN Committee. I thought his presence in Shahumyan
was more important at the moment, and I do not regret this decision. I’ve participated in several combat operations
and was injured in the village of Seyidehmedli village of Fizuli region. On May 18 1993, I entered Lachin with the
Dashnaktsutyun forces. I was so happy that I could die in peace the next day. I remembered my grandfather from
Alashgerd who used to say to me, “Boy, you will see the Land.”
Later, when I went to Alashgerd, I didn’t get emotional, didn’t cry and failed to fill my pockets with the soil, although
I did perceive what the heavy loss of homeland would feel like. The reason was that I felt satisfied in Lachin. I felt
myself victorious and free of complexes...

– Do Armenians now experience the same feeling? How did the victory shed our inhibitions? Did it erase the
victim mentality?
– This is such a sensitive issue. Ten years ago, I finished my film dedicated to the liberation of Shushi. At that time, I
would be happy to make a film about liberation of Lachin, because these events were only eight days apart. But I only
managed to continue my work ten years later, thanks to Tigran Manasyan, a talented young man, who at the age of
27 is a lecturer at Moscow State University. The film Connection dedicated to the liberation of Lachin premiered on
March 23, 2013. It has been repeatedly shown abroad, while in Yerevan its screening was organized only once. This
may be the answer to your question. But I am an incurable optimistic and I believe that we have good young people
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who can learn something from these films; otherwise I’d
leave this work and would start doing something else.

– You have shot exactly 30 films for your well–known
Humble Heroes TV series. How was the idea of the
series born? Which one was the first film?

War is the most ignorant
method of solving problems,
but we have neighbors who
have been treating us as prey
for hundreds of years, so we
have to defend ourselves.
The Artsakh war cured
our broken spine after the
Genocide. It was also an
uprising of the spirit.

– I’ve been obsessed with this idea since 1998. I had
collected a generous amount of materials that were
gathering dust in the closet, and I thought they had to
serve their purpose. I was looking for allies to carry out
the project. And after numerous “intellectual” rejections,
the project was presented to the then director of the
National Television of Armenia Tigran Naghdalyan...
And we started shooting Humble Heroes series. I have to
say that I have chosen the epigraph to Avedis Aharonian’s
article as the title. The first film was dedicated to my
friend and classmate, Movses Gorgisyan. I met with
Khoren Abrahamyan, we talked, and I told him I wanted
to shoot a film about Movses – a short documentary
film. “I want you to read it,” I said. “It will be done solely
by me,” he answered. Twenty days later, he came to
the sound department and read the whole material on
the first take. And so the Humble Heroes series was
launched with a film about Movses Gorgisyan.
In 2000–2004, I shot 14 films for the series. Due to a
number of obstacles and difficulties I had to interrupt
the work and resumed it only in 2006, but as an
independent author already. As you said, 30 films have
been shot so far. The exclusive right for films’ release
belongs to Yerkir Media TV Company. This is the only
channel where they do not say, “You have to pay if you
want us to show your films.” The last part of Humble
Heroes series is dedicated to Smbat Tadevosyan, my
cousin who was killed in Lachin.
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– The idea of your film Unshot Bullets seems attractive. Here the characters play themselves. What is the
background of the film?
– I participated in the Zangelan operation with boys from Sisian and Kapan units and had a special attitude towards
the Sisian battalion commander Ashot Minasyan. It’s not surprising that they had given him Iron nickname. A man
of exceptional courage and honesty, he silently endured the pain of loss of his talented younger brother. When the
Humble Heroes series was already in the production process, I told Ashot that it was time to tell the story of his
brother Aghvan. It was decided that this should be a feature film. One year later, the script was ready. Before that I
studied Aghvan Minasyan’s works, unpublished poems that reminded of Durian’s world and had the same depth and
richness. Aghvan Minasyan was exceptionally gifted, a man whose life was cut short at the age of 22.
This film was very important for me: during the production, I went to last home and came back, to put it mildly. I
presented the scenario at Hayfilm studio in anticipation of next “intellectual” rejection, but everything turned out
differently, the script was approved. The production of Unshot Bullets was funded by the state and became the last
film shot at Hayfilm studio. The first release of the film was in 2006.

– Your film called Gentlemen, We Have Arrived, is devoted to freedom fighter and head of the Proshyan
community Hrach Muradyan, who was killed several months ago.
– That incident cut me to the heart, since I’ve had a chance to be on the battlefield with Hrach. He was a real
Armenian. Many things in this life are beyond my understanding: I am unable to comprehend how a man like Hrach
could have had enemies. What was this film about? It was about concerns that disturbed Hrach Muradyan too. After
all, where did we go wrong?

– Do you have the answer?
– I think I do. When you pull out a drowning child out of the river, you still have to hug him, get him into warm
clothes and take care of him. We won the war, but did not manage to bring the victory to a close; we didn’t cherish it
and became kind of careless. Maybe we did not have the ability to build a state. The situation went out of control and
scoundrels have always reared their heads. But I don’t think this is irreversible, I believe in the unique potential of
our nation.

– With regards to your films, which one will be next?
– There are a few episodes in my mind, and I’d like to tell about them. The first story is about a family, or rather
a woman who lost her husband in the war; he was the chief of the intelligence service. Then she lost her 17 and
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12– year–old sons. Her third child developed mental disorder, because his 12–year–old brother had died in his own
hands. This is just one example of sacrifice. However, there are plenty of such cases, and many of them remain
unknown to large swaths of the population. On an example of one family, I want to illustrate through a feature film
the price that we had to pay for our victory and peace that has been kept for 20 years.
I’ve just recalled one episode from the wartime. We were in a bomb shelter in Stepanakert. The Azerbaijanis kept
firing from Shushi and Krkzhan. Two volunteers left the shelter and went to bring water. A child was crying, asking
for water. He was crying so bitterly that a woman who was breastfeeding her baby offered to feed him, to somehow
comfort him. But the child refused. I approached and tried to calm him down with jokes. In the meantime, the boys
returned. Under the dim candle light I suddenly noticed that one of them was wounded in the leg. I also saw blood
stains in the bucket of water, but kept silent and said nothing. They drank the water and nothing terrible happened,
but if they knew about the blood and refused to drink, someone else would have to go for water. But a bucket of
water was worth a human life at that time. Human senses function in a completely different way at wartime, the
constant danger forces to act with extreme vigilance; it is a completely different state of mind.
Here is another episode: in 2000 I happened to be in Sisian, when I saw a boy running towards me and shouting,
uncle Samvel, uncle Samvel! I was looking at him, trying to figure out where I had met him. But when he came up to
me and I saw his broken teeth…
When they started firing from Grad system, everybody shut their ears and stretched themselves, and the children
clenched their teeth so hard that they were broken. The boy was from Artsakh. In the bomb shelter I had given him a
piece of paper to draw, so he saw and recognized me.
By Alisa Gevorgyan
2013
Filmography
2000 – Humble Heroes (Public Television, over 30 documentaries)
2004 – Gentlemen, We Have Arrived, short feature
2006 – Unshot Bullets, feature
2008 – Zorakanch (ErkirMedia, 18 series)
2008 – Hot Tracks, feature
2010 – Justice Fighters, film series
2011 – Eternal Behest
2013 – Connection, doc. (author, script writer, director)
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Armen Khachatryan was born in 1961, in Yerevan. He graduated from the
All–Union Institute of Cinematography in Moscow and started working
at Hayfilm studio, then continued his career at Hayk documentary film
studio. He is the author of over 40 films. Having the profession of a
film documentarian he has shot numerous authored films as a director,
cinematographer and script writer. Khachatryan is a participant and
laureate of many international film festivals. His films have won awards
within international film festivals in Yalta, Smolensk, Lisbon as well as within
the first film festival of Yerevan Golden Apricot.
Khachatryan is a member of the Union of Cinematographers and Film
Academy of Armenia.
Since 2000 he has been a lecturer at Yerevan State Institute of Theatre and
Cinematography. He has the title of professor.

Some people try to beautify war but,
believe me, it’s not beautiful at all

ARMEN
KHACHATRYAN
Director

– Let us begin with your latest film, Mr. Khachatryan.
– The latest film is My Border. It was shot in 2012. It
is a story of people living in the border area of Tavush
province, their daily struggle amidst unfinished war
and one of the most sensitive issues for us today – the
abandoned border villages that are becoming wasteland.
This is a story of contract soldiers who keep the border
on a salary of 90 thousand drams and our compatriots
who survive in terrible living conditions, but never lose
moral stamina.
– Do you think this endurance is inexhaustible? As
you mentioned above, the villages, however, are
being abandoned.
– I’m an optimist, but when an 84–year–old elderly
woman says she hasn’t seen her 15 grandchildren for the
last ten years, I give up. In Chinari and Aygepar farmers
have small patches of land and they cannot cultivate it
under daily shooting. There is no work at all. A contract
soldier featuring in the film says he would leave this place
if he found a better job. This is the reality in the Tavush
region and I’ve tried to show it in my one–hour film.
– The first film is probably most memorable for a
director. What was your first film?
– I made my first serious film about Margaret Thatcher.
Just Four Hours. This is how it was titled. On the days
that followed the earthquake of 1988, Thatcher’s visit to
Armenia lasted only four hours. She was truly an “Iron
Lady” and a powerful personality. History shows that
such people are usually agonists. This was the reason
why the British were conflicted about Thatcher’s death.
Among my first works there was also Journey to Valaam
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I would not change anything
with documentary films.
We are distinctive historians.
If a hundred years from
now people watch our
films, they will have a clear
understanding of the current
reality. True art not only
shows the reality but also
animates it.

Island, a film shot in my student years. It was dedicated to one of the major spiritual centers of Russia. During the
production of this film I first felt the impact of the so–called “Soviet censorship”.
–In fact, you started your career on the right time, when there were no such restrictions.
– In some ways yes, in some ways not. With the collapse of the Soviet Union, cinematography fell on hard times. Film
production was interrupted for a lengthy period.
–At that time, however, you left for Artsakh and started documenting the war.
– These were chronicles of war and it was our duty to pass them along. Many of the Hayk documentary studio
cameramen went to Artsakh. They even provided us with a house in Shushi, so we took turns traveling there,
doing some filming. My first film shot there was called Masters of Artsakh. I went to Artsakh with director Ara
Mnatsakanyan in 1988. We even happened to be in Fizuli. Later we realized what a great adventure it was, but if you
think of such things too much, you won’t be able to go and document war. A large amount of material was filmed
during wartime. We did not even think that they would become basis for films. Our only concern was to videotape
everything. We knew we had no right to miss anything. Some of the video materials were used in the films, the rest
was archived. Many scenes are stamped on my memory. I remember Shushi a week after the liberation. The most
painful memories are associated with Getashen and Shahumyan. The bitterness of defeat was the worst thing. Some
attempt to beautify the war, but believe me, it is not beautiful. The war continues today in Tavush, and our attitude to
the ongoing war is not so serious.
– Do you want to go back to the war theme today?
– It’s such a great responsibility, as it requires reassessment of certain values. War is not playing mock battles. In
best films dedicated to the Great Patriotic War you won’t see any games. War needs to be illustrated through people,
including those who live and struggle today.
– So this means that the film We Exist which tells about Hamshen Armenians is also about war?
– Absolutely. Their every day is a constant struggle to maintain their own kidn. And it’s not only about Hamshen
Armenians. In 2010, I also filmed materials in Van, Mush and Dersim.
The film tells the story of Armenians who live in disguise on our historical land under Turkish rule. They were
converted to Islam after the Genocide, or have been living for a century on their ancestral lands as Turks or Kurdish
people. This film managed to break their silence, to show the real face of “democratic” Turkey. Most of Hamshen
Armenians have not lost their identity. Even after conversion to Islam, they still want to be Armenians. They cling to
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their land and traditions. Many of them wish their children married citizens of Armenia. They live in an extremely
dangerous and hostile environment. However, I was shocked by the attitude of Armenians towards them. Many of
local Armenians draw a dividing line between “them” and “us”. If these same people lived there for two days, where
they are shouting “gyavur” (infidel, unbeliever) after you, and if they know that you are Armenian or Christian,
they will cut your throat right away, they wouldn’t talk like this. These people have kept our land, our churches, our
memories and our past – whatever was possible to preserve in that environment.
– The problem of Armenians living in Turkey in disguise is frequently touched upon today.
– Yes, there are such works, but these are usually mediocre TV shows and not films. These are mostly retrospective
programs where there is no sense of time, there is no future and no past – just repetitive texts on the same
background images. It is necessary to understand today’s problems, into which we have little insight. My film is about
these problems, but it didn’t draw a significant response here, instead, we have received invitations from dozens of
other countries.
– Your another film, Iron Gates has also won acclaim abroad…
– Outside the country, yes. It was shown in around 40 countries. Few people have watched it in Armenia, since TV
channels usually avoid such films. This is another painful issue. The film depicts another flaw of our reality – the
problem of struggling artists. The main character of the film, Apresik Aloyan, could have become one of the greatest
artists of our time but is forced to sell his paintings for chicken feed. He drags out a miserable existence away
from indifferent glances of the society, in a dismal habitation on the outskirts of the city. The circle of his friends
has closed in over the past years; others only visit him on anniversaries. Cats and dogs have become inseparable
companions of his life. “Life has come and passed me by.” This is the only complaint voiced by Apresik in this reticent
film. True art is not sought after in our country. Stupid TV shows are in great demand instead, and they dull our
senses.
– Documentaries are the greatest achievement of the post–independence Armenian cinematography,
specialists say.
– I agree with this. I would not change anything with documentary films. We are distinctive historians. If a hundred
years from now people watch our films, they will have a clear understanding of the current reality. True art
not only shows the reality but also animates it. The lack of film critique is one of the key problems of Armenian
cinematography. They don’t write anything positive or negative. Healthy film criticism creates good films. Filmmakers
shoot only one feature film in ten years. Instead, soap operas are flourishing to rust the mind.
By Alisa Gevorgyan
2013
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Filmography
Cinematographer, Feature films

Script writer and Director

1989 – White Night for the Blind Courier
1991 – The Beginning of Summer
2002 – The Sabre Dance
2002 – Christmas
2006 – Track

2000 – Black Moon
2002 – Her School Essay
2002 – Tale about Pegasus
2006 – Hope, Faith, Love
2007 – Grigor Gurzadyan

Documentaries

Script writer, Director, Cameraman

1984 – The School Walking to Life
1985 – The Colors of a Winter Day
1987 – Abundance
1987 – The Wrestler
1987 – On the Crossroads
1988 – Aksel Bakounts
1988 – Masters of Artsakh
1988 – Bagatel
1988 – Yervand Setyan
1989 – Awoken Bell
1990 – Killed the Guilty
1990 – Vision
1990 – Franz Werfel
1992 – Artsakh Diary
1992 – Election
1992 – A Voice Crying in the Wilderness
1993 – The Roads of Zangezur
1993 – Message to my Son
1995 – Theatre “Metro”
1996 – Gyumri–review
1996 – Jermuk Today
1997 – Chess Olympiad –32
1999 – Pan–Armenian Games
2001 – In the Valley of the Holy Mountain
2001 – As Long as I Live
2003 – The Silence of the Stars
2005 – The Dreamers or Yesterday
2005 – Our John

1990 – Margaret Thatcher: Only Four Hours
1994 – The Republic of Armenia
1998 – Wandering in Loneliness
2004 – Underneath the Constellation of the Pisces
2009 – I Live
2010 – Iron Gates
2012 – We Exist
2012 – My Border
2013 – Haghpat, Sanahin, Ardvi
2014 – Return or We Exist: 2
2014 – Life From Scratch
2016 – Last Wish
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Romik Khachatryan was born in Solak village of Armenia’s Kotayk Province
in 1962. In 1977 he entered Cinema College of Yerevan meanwhile
working as a projectionist at Nairi cinema. In 1981 he began working at the
Armenian television as a projectionist. In 1981–83 he served in the Soviet
Army. After finishing his military service Khachatryan began working as an
assistant cameraman and later on as a cameraman. He has taken part in the
shootings of several television programs and shows. In 1996–1998 he was
the author and cameraman of “Yesterday and Today”, “Yerevan Streets” and
other programs.
In 1993–2005 he worked as a cameraman of the “Zinuzh” (Armed Forces)
program of Armenia’s Ministry of Defense. He has taken part in the filmings
on the frontline covering the military operations in Artsakh, particularly in
the regions of Martuni, Horadiz and Kelbajar.
He has the military rank of major.
Since 1981 Romik Khachatryan works in the Public TV Company of Armenia
as the cameraman of The First Informational news program.
He has been awarded with the RA MoD (Ministry of Defense) medal “For
Impeccable Service” and MoD diploma.

You felt uncomfortable just to walk on
the streets in those years, when guys
went to fight in Artsakh

ROMIK
KHACHATRYAN
Cameraman

– I first visited Artsakh in 1992, at the recommendation of my colleague Tigran Gevorgyan. He had gone there earlier
to work at the press service in Stepanakert and then suggested that I travel there too. I’ve been nearly at all hot spots
with Tigran Gevorgyan and Edik Baghdasaryan. We worked in groups at that time and I happened to be in one group
with them.
There was such an atmosphere in Yerevan back in those days that you felt uncomfortable just to walk on the streets
when guys went to fight in Artsakh. So I just felt relieved when I went there too. I wouldn’t call myself a great patriot
but when I first visited Artsakh I felt I had stepped on a holy land.
– When did you first see the true face of war?
– In Horadiz, we stayed in a house that once belonged to an Azerbaijani. You see an ordinary house, you know
someone lived here and cared to build the house and now he has gone away, he has just left the house with his
family. There was an album on the floor with photos of servicemen in uniforms, and some drinking glasses on the
table. In Soviet times, you could find these glasses in any house. I remembered my childhood, we also had such
glasses. I remembered how my mother brought those glasses home unwrapping them one by one… I don’t know,
maybe this was my first encounter with war. I don’t consider myself a staunch believer, but I used to pray back then,
and not only for our fellows, but for their soldiers too. I thought they were young and each had a mother, so neither
our one soldier should die, nor their 12. You are given one life, so all of us should have the chance to live. I had
such feelings at that time, but to be honest, the events of April 2016 changed a lot more for me and stirred deeper
feelings than before. The reason is perhaps the fact that I’m in my middle years now. After the April events, I wanted
to kneel down to our guys, just to kiss their feet. I wanted to photograph them, all one by one, to say something, and
I went to the positions to spend a few nights there. What kind of spirit, what kind of power possessed them! I was
stunned and thrilled.
–Wasn’t it the same as it was in 90s?
– It was a little different this time. There were random people who, for some reason, appeared there. But our real
fedais (also known as the Armenian irregular units or Armenian militants, were Armenian civilians who voluntarily
left their families to form self–defense units in reaction to the mass murder of Armenians during the reign of Abdul
Hamid II in late 19th and early 20th centuries, known as the Hamidian massacres) stood out from the crowd. There is
a sad pattern here: real heroes are often reticent, very quiet. Many people haven’t even heard about some of them.
There was a guy from Ijevan, a veteran of war in Afghanistan – Remik Mardanyan. He was a little crazy; well, pretty
crazy in the good sense of the word. Remik respected and honored ordinary soldiers. He loved communicating,
talking to them. Many people disliked him as he was too straightforward. He was a real hero, but they don’t talk
much about him today.
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–The sensitive issue of unappreciated war heroes has
been haunting us. Many of them have been deeply
hurt and embittered at heart.
–This is, probably, a universal problem. I’ll repeat: many
of our heroes are extremely modest: they don’t like to
beat chest and boast about what they have done. But we
should actually find these guys and show some thought
for them. The society’s indifference does hurt these
people. The parents of those who were killed are left
alone in their grief and need attention too. You see what
is going on around: those who are able to represent
themselves and tickle vanity manage to come at
something. This is the age of shows. Evil people always sit
pretty because they manage to earn a place in the sun.

There is a sad pattern
here: real heroes are often
reticent, very quiet. Many
people haven’t even heard
about some of them.

–As far as I know, you’ve produced several films
jointly with Edik Baghdasaryan on the basis of
the materials filmed in Artsakh. The footage also
included materials about Monte Melkonyan.
–Yes, Edik has become a true Karabakh Armenian. He
was in Artsakh during the recent developments. I asked
him once what else we could capture on camera aside
from Talish, since we were constantly filming the same
place. Edik said it would be better to head to Aghdam
and film a couple of shepherds who put spirit into
that desert area. Edik is just like that: he avoids doing
something by a pattern. He sees things that others don’t
notice. Personally I prefer that working style. Filming
materials on the frontline does not necessarily mean
capturing only soldiers on film. A new baby born in a
frontline village also defends that frontline just because
of the mere fact of his birth. What remains behind the
scenes is very fascinating for me.
We have also dedicated a film to Hamlet Kocharyan. By
the way, there was a story about him that had become
a sort of a joke in the Soviet years. They said, once the
carpets were taken up at Russia hotel in Moscow in order
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to clean them. An Armenian stood smoking near the
carpets when an Uzbek national approached him, asking
if the carpets were for sale. The Armenian nodded. The
Uzbek paid him, shouldered one of the carpets and went
away. In reality, this Armenian was Hamlet Kocharyan,
the Artsakh war veteran. He was a great fighter, a true
hero. And he was crazy, just like many other war heroes.
–What would you say about contemporary camera
skills?
– It’s sad. The television, in particular, has appeared
in the hands of random people, but this is a field that
has its own, very specific rules. You have to live in that
atmosphere, learn for years. Being a TV worker entails
unwritten laws, but television has become mere business,
nothing else. In the Soviet times we received used
equipment from Moscow, but we managed to achieve
wonderful results with it. There are more technical
capabilities now, but there is no result. Business spoils it
all.
By Alisa Gevorgyan
2016
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Filming materials on the
frontline does not necessarily
mean capturing only soldiers
on film. A new baby born
in a frontline village also
defends that frontline just
because of the mere fact
of his birth. What remains
behind the scenes is very
fascinating for me.

Filmography
Cinematographer

I don’t consider myself a
staunch believer, but I used
to pray back then, and not
only for our fellows, but for
their soldiers too. I thought
they were young and each
had a mother, so neither our
one soldier should die, nor
their 12. You are given one
life, so all of us should have
the chance to live.

1996 – Hamlet Kocharyan
1998 – Monologue: Garegin Nzhdeh
1998 – Monte (author – Edik Baghdasaryan)
1998 – Chronicles: 98
2000 – Lieutenant–General Anatoly Zinevich
2000 – Chronicles
2001 – Frontline
2001 – Shushi
2003 – Charles Aznavour: 80
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Artavazd Khachaturyan was born in Kirovabad (town of Gandzak of Utik
region of Historical Armenia, now called Gyanja and located in the territory
of Azerbaijan) in 1963.
In 1966 his family moved to Yerevan.
In 1978–1980 he studied in the school of journalists named after Yulius
Foochik. In 1989–1991 he studied in the Institute of Cinema in Moscow. Has
worked in “Hayfilm” studio since 1981. Has been member of the Union of
Cinematographists of Armenia since 2004.

Armenians cannot watch this war
from the sidelines. You are neither
cameraman, nor a reporter there.
You are either Armenian, or not
ARTAVAZD
KHACHATURYAN
Cameraman

– What was Arto Khachaturyan’s perception of the
1988 movement, as a cameraman?
– I was first of all interested in the movement as an
Armenian and as a citizen. As I knew well the people
that stood at the origins of the movement, I could see
its logical continuation. They were very competent and
farsighted to realize that you never get land as a gift, so
you either buy or conquer it. The war was inevitable. I
got involved in everything without thinking and left for
Artsakh with one of the voluntary units.
During the worst period of 1993, I was offered to make
a feature film about Artsakh. It was kind of strange to
start filming a motion picture right on the battlefield, but
it did work. Later on, I was working jointly with Vrezh
Petrosyan on Everlasting School–break, a documentary
about a squad comprised of children aged 12–15 who had
gathered from different places – Artsakh, Yerevan, Goris.
These children were endowed with perfect honesty,
although some of them were drinking and smoking. In
many cases they were more responsive and flexible than
adults. They fought selflessly. They just loved their land.
– We celebrated the anniversary of the Armenian
army on January 28. What were the early years of
its formation, when there were still guerilla fights in
Artsakh?
– The capture of Shushi is considered a breakthrough
moment of the Artsakh war, but before that there were
several other operations of no less significance. These
operations were brilliantly implemented by our guerilla
detachments. But there were people who clearly realized
the importance of creating a regular army. The Armenian
army was formed parallel to the hostilities, in the turmoil
of war.
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we had commanders who
clearly realized that if we
lost Artsakh we would turn
the last page of our history.
Unfortunately, many of these
commanders were killed.

– What was your perception of the war, as an artist?
– We are Armenians. Don’t forget about that. And Armenians cannot watch this war from the sidelines. You are
neither a cameraman, nor a reporter there. You are either Armenian, or not. I went to Artsakh as an Armenian. If
I went to Serbia or Vietnam as a cameraman during wartime, I would be able to provide a more unbiased view on
it. Although I have to admit that war seems something more romantic at first. Nobody thinks of dying, but of being
wounded at the very most. You don’t know what war is until your friend dies.
Every inch of Armenian land is home for me. Western Armenia is also a homeland and I think of it with a sense of
guilt. My mother is originally from Artsakh, while my father comes from Van. During Van massacres and self–defense
fights, in my paternal grandmother’s family only two survived out of thirteen children. These memories are alive
in every Armenian, and it’s good to keep them despite the fact that we are not good at learning the lessons of our
history. As a result of these major and minor mistakes, our nation barely drags out a miserable existence today. We
are making too many mistakes.
– Despite our great and minor mistakes, we managed to unite and win the war in Artsakh.
– It’s because we had commanders who clearly realized that if we lost Artsakh we would turn the last page of our
history. Unfortunately, many of these commanders were killed. From the ideological point of view, I very much
appreciate the role of Ashot Navasardyan. He has had a significant role in the creation of the army and, therefore, in
the victory in Artsakh war.
– What are most memorable moments for you from the war in Artsakh?
– Artsakh is not a memory for me; it’s my present, since I visit it at least once a month to meet with my friends. The
distinction between local Armenians and Artsakh Armenians is unacceptable for me. I only acknowledge the concept
of being “Armenian”. It’s not important where you come from, what really matters is how honest you are.
– Let’s talk about current state and prospects of Armenian cinematography. What kind of atmosphere
prevails in Armenian cinematography now?
– The affairs are in a bad shape, because those who should be concerned about the sphere actually do nothing,
although we do have several useless and strange institutions. I think it’s necessary to adopt a Law on Cinematography,
because if there is a law, there will also be a legal framework. Foreigners want to work here and sign agreements
with us, but they cannot do it since we don’t have relevant legislation. The law has to match up our reality. You cannot
simply imitate the Swiss, French or US laws. We are not from a different planet, but we have gone through a different
path of civilization. For instance, we don’t need gay pride parades. Let them live peacefully, but there is no need to
take banners and organize parades in the city squares.
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Armenian cinematography was once formed around
Hayfilm studio. It was a family and I used to live with that
family. By closing down Hayfilm, we simply eliminated
another page of our history. And now they deliver high
sounding speeches that we need Hayfilm back. Why do
we need it now...
Similarly, they destroy buildings in the city. They say
these buildings are old. There are thousands of ways
to preserve what is old. Those who demolish these
buildings are simply frustrated people. They are given
an opportunity to prove themselves and if they cannot
build something better, what will they do then? They will
destroy the good to make the flaws in what they have
build invisible. Thus, we will lose our city before they
finally sustain themselves.
In childhood, we were taught that Yerevan was an
open–air museum, but what is left of that museum now?
You become estranged with the surroundings when
they destroy the memories related to them. I have an
impression that nobody loves this city. And in general,
our city (and not only the city) needs more smiles.
By Alisa Gevorgyan
2016
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I went to Artsakh as an
Armenian. If I went to Serbia
or Vietnam as a cameraman
during wartime, I would
be able to provide a more
unbiased view on it.

Filmography
1991 – Hostages
1995 – Unfinished Diary of Karabakh
1995 – Where Are You Going
1995 – The Elections of the Catholicos
1996 – Lord, Have Mercy
1996 – Armen Dzhigarkhanyan
1998 – 10 Years Later
1999 – Target
2000 – As Long as I Exist
2001 – Christian Armenia
2005 – Children of Adam
2006 – Andrey
2007 – Three People and Snezhinka
2008 – The Return of the Prodigal Son
2009 – Roof
2011 – Tailless Hermit
2012 – The Door Open
2013 – DED–005
2013 – Porcelain Pendant
2015 – And on the Seventh Day
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Sergey Hambardzumyan was born in Stepanakert in 1963. He obtained
a higher education in Yerevan, entering the State Engineering University,
Department of Radio Engineering in 1980. From 1985 to 1988,
Hambardzumyan worked at the Stepanakert factory of construction
materials, as a locksmith–fitter. In 1988, he started working at regional
television as a cameraman. Following the escalation of the conflict,
Hambardzumyan captured on video the armed clashes in Nagorno–Karabakh
and surrounding regions – in Tor, Myurishen, Sarnaghbyur, Amaras,
Nakhijevanik, Berdadzor, Khojalu, Hadrut, Getashen, Shahumyan and more.
Alongside that, Hambardzumyan took part in the military action as a platoon
commander. After the successful military operation in Khojalu (February
25–26, 1992), Hambardzumyan had to complete another combat mission –
carry out the “clearing operation” in the Kyatuk forest where the remaining
members of Azerbaijani militia were supposed to have had sheltered
themselves. Hambardzumyan fell in the enemy ambush during this operation
on February 28.

Seek him among the living

SERGEY (SEGO)
HAMBARDZUMYAN
Cameraman, freedom fighter

During our conversations with first chroniclers of the Artsakh liberation war both in Yerevan and in Artsakh, and
particularly with those who stood at the origins of the Artsakh Television (Nikolay Davtyan, Gagik Simonyan, Vardges
Baghryan, Norek Gasparyan, Vardges Ulubabyan etc..), there was an impression that Sergey Hambardzumyan
was still alive, right next to us. Whatever they talked about, they would inevitably mention his name and eventually
arrive at the same thought: “Sego was different, Sego was my best friend. “We realized that they were talking about
a bright personality that had everything over the odds: he was too talented, too honest, too brave and too gracious
… he lived a short life, but he had such a deep impact, that his presence still lingered in the lives of his friends and
loved ones. That is why we decided to include him among the living, citing excerpts from V. Baghryan’s book, entitled
“Sego” (Stepanakert, 2005).
Vardges Baghryan – The hostilities already went on in Nagorno Karabakh itself. In this very period, on the basis
of the Tigo group, a platoon was formed which was later called the “Platoon of Intellectuals” and was included in
the third unit. The platoon was composed of Sego’s like–minded friends, classmates, friends from student years
and colleagues – mostly university–educated young men. They had united around Sego, because of his amazing
charismatic personality. Of course, there were other guys as well, and Sego had influence with them, so all of them
clearly realized who was going to become the military commander of the platoon, since Sego had all the qualities of
a real leader. Vardges Ulubabyan once quite rightly pointed out that Sego has always been a leader, perhaps without
even realizing it, for he had no such ambitions. He was very modest. He valued each soldier. It is no coincidence that
his platoon took part in the fighting, going through so many battles without human losses.
... It was easy and interesting to work with him, because he was not a statistician by nature, but was very creative
instead. Very often, he would start filming on his own initiative. Apart from being a cameraman, he was also a
director and a journalist. In a word, he was an artist.
…When it comes to the martyrs of the Artsakh Liberation War, I remember Sego, and some would say that I am
exaggerating his role, that there were many other guys like him. Of course, there were a lot of good fellows, but Sego
was different. Avo and Sego stood out. At least for me…
Gagik Simonyan – His eyes were shining and I could see he was sucking in each word… Sego was like fertile soil,
and when you set seeds, you were surely going to have an abundant harvest. And since he was a bright personality
who had taste and who had a sharp eye, everything went easier. This is why it is strange or surprising that an
engineer had become a wonderful cameraman. He would undoubtedly become a great cameraman if he wasn’t
forced to use a weapon too. And later, he would be able to replace one with another. When large scale hostilities had
yet to begin, the guys would take turns on duty, so that to catch up with work, and I was instructing the cameramen
to film the enemy’s positions with wide shots. But Sego somehow managed to shoot close–ups of those positions, and
I was so happy to see that. We used to send our video materials abroad and Yerevan. When I told my colleagues in
Yerevan that those materials were made by а first–timer, they would not believe me and said they could still recognize
my style. And I was proud to know that my student (this might sound immodest) had reached a certain level.
… What else can I say? Sego was one of us, but he still stood out. I lost a part of Karabakh when he was gone,
something sweet and irreversible died with him. When I visit Stepanakert, I go to see his grave and it feels like
consolation, but this is an illusion: you can blunt the pain and the wound can be skinned over, but it will always hurt
anyway.
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Nikolay Davtyan – It’s not easy to speak, tell, let alone
to write about Sego. And it’s not because there were no
interesting episodes related to his life or deeds. Sego
was no ordinary man, he was often unexpected in his
relations with people, often off the agenda. He had a
different approach towards life and relationships with
people and he was looking for the essence of things
somewhere else…. I think you cannot avoid mentioning
patriotism when speaking about the Karabakh
Armenians. To us, the three specialists that had arrived
from Armenia, Sego’s patriotism appeared a little
hyperbolic, too obvious at first glance. But it was only
at the very beginning. Then we realized that it was not
something artificial: it was his essence, his way of life,
something typical of him.

We barely managed to
supply him with grenades
and bullets. He seemed to
have completely lost the
sense of fear, he stood up
to his full height, shooting
at the enemy, throwing
grenades. He fired countless
bullets using an automatic
rifle and its barrel was red
from overuse in the end. He
threw grenades straight into
the trench, and he did it so
accurately that the OMON
soldiers were panic–stricken.

Norek Gasparyan– There was an interesting episode,
and I still remember it quite clearly. It was many years
ago, but it feels like it was only yesterday. They were
trying to take away our only camera, a very old one.
How could that Russian soldier know that taking away
the camera from Sergey Hambardzumyan was like
taking away his life and that a filming location was like a
battlefield, a state border, a trench for him…?
… I was looking through our archive materials and
discovered a few shots from the footage that we filmed
back in 1988. You filmed a lonely woman, abandoned
from everyone, even from her own family. The apartment
was half–empty, the old refrigerator had been out of
work for years. There were a few pieces of stale bread
on the table and a cup of musty yogurt. In 1988, when
we were making our first steps in the world of television,
you filmed all that like a professional. There is nothing
to hide: today many cameramen with 15–20 years of
experience would hardly be able to work like that.
This is why I struggled to understand you, when one day
you simply put down the camera, making it clear that it
was time to worship the arms… You could be replaced
by someone else on the battlefield, but here no one was
ever able to do what could be done by you, solely by
you…
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Armen Danielyan – This happened under the Safonov
regime. There was an incident at the silk factory in
Karabakh. When we went there and tried to film what
was happening, the Safonov soldiers blocked the
entrance and did not let us in. We went down the street
with Sergey. He climbed on my shoulders and started
filming what was happening inside: the soldiers were
beating the factory workers with bludgeons. When we
finished filming at the factory, we went to the railway
station where the Russian troops were deployed. Sergey
crossed all the boundaries and went up close to the
deployment location of Russian forces where he made
a few close–up shots describing the dissolute life of the
soldiers. As far as I remember, this short report was
shown on Armenian television and did not go unnoticed.
Rudolf Martirosyan – In May 1991, Azerbaijani Special
Task Forces (OMON) and soldiers of the Soviet Army
forcibly resettled the residents of many Armenian villages
in Hadrut region. We received an assignment from the
Television and Radio Committee of the NKAO to travel
there immediately and prepare a report. It was necessary
to rebuff the statements of official Moscow and Baku that
claimed that the Armenians voluntarily left their homes
during passport checks and asked to resettle them in
Goris and Kapan.
…Early in the morning, after returning from the night
shift on military positions, we moved in the direction of
the abandoned villages accompanied by two locals who
carried assault rifles. We had to take such arms too.…
The village was absolutely empty, we could only hear the
howling of hungry stray dogs. And suddenly I noticed
Sego entering the village first. I thought, “What is he
doing? He might be at gunpoint of an Azerbaijani sniper
hiding over there.” I knew that Sego was daring, but
this was something different. He defied every danger. I
asked the guys who were accompanying us to go ahead
quickly and give the cameraman cover so that he could
work there safely … We went back to Stepanakert with a
lengthy video material and prepared a report revealing
the real state of things.
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…When it comes to the
martyrs of the Artsakh
Liberation War, I remember
Sego, and some would say
that I am exaggerating his
role, that there were many
other guys like him. Of
course, there were a lot of
good fellows, but Sego was
different.

Vardges Ulubabyan – [on the military operation in Khojalu] – We barely managed to supply him with grenades and
bullets. He seemed to have completely lost the sense of fear, he stood up to his full height, shooting at the enemy,
throwing grenades. He fired countless bullets using an automatic rifle and its barrel was red from overuse in the
end. He threw grenades straight into the trench, and he did it so accurately that the OMON soldiers were panic–
stricken. Suddenly, unexpectedly even for us, Sego ran to the Azerbaijani trench and jumped into it. It was such a
bold move, that the enemy was too scared to shoot. Shortly after that, they came out of the trench with their hands
up, looking at Sego with eyes full of terror. It was at the crossroads of the airport, one of the most difficult areas.
Sego did not let anyone touch them. He said they were prisoners of war, and it did not pertain to a man to raise hand
on the unarmed.
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Senor Hasratyan was born in 1963, in Karmir Shuka (Red Market), a village
in Martouni region. In 1988, he graduated from the History Department of
the Stepanakert State Pedagogical Institute. Immediately after the graduation,
Hasratyan started working at the NK State Committee on Television and
Radio programs. Alongside journalistic work, he also delivered lectures at
Stepanakert Pedagogical Institute in 1989–1991. In 1993, Hasratyan started
working at Defence Army’s press bureau of the department working with
military personnel, and in 1994–1995, was head of the Defense Army’s press
service. In this period, he created Goyamart (Battle of Survival) military TV
program. In 1995–1999, Hasratyan held the post of the deputy head of the
NKR Radio and Television Department. Alongside that, he also headed the
Artakh media station of Armenian Defence Ministry’s Zinuzh (Armed Forces)
TV program. In January 2001, Hasratyan was appointed head of the NKR
Defense Army Media and Propaganda Department.
Author of dozens of monographs, features on military issues and video
materials, Hasratyan was awarded medals for “Courage” (2002, Republic
of Armenia), “Maternal Gratitude” (2003), “For Courage” (NKR, 2004),
a First Class medal for “Honourable Service (2004), “Garegin Nzhdeh”
(2004), “Drastamat Kanayan” (2006), second degree medal for “Honourable
Service” (2007), RA “Combat Service” (2008), “Soldier of Motherland”
(2011), “20th Anniversary of Armed Forces of Armenia” (2011), “Defender
of the Homeland”(2011), 3rd degree medal for “Honourable Service”
(2012),”Gratitude”(2013), 4th degree state and institutional medals for
“Honourable Service”.

The goal is achievable, if you have faith
in yourself and in the consolidated
power of your people. Let’s live with
faith and the victory will always be ours
SENOR
HASRATYAN
Head of NKR Defense Army Information
and Public Relations Department, Colonel

– Mr. Hasratyan, when did war start for you? This is
not a random question, since even before 1988 the
Artsakh Armenians had to fight internal undeclared
war.
– I was still at school when in 70’s they taught us the
“history” of Azerbaijan instead of Armenian history,
and in my mind, just like in the minds of many other
Armenians, a question arose – why were they doing
this? In 80’s, when I was already a university student, I
continued questioning sensibility of these steps, because
we, future historians, were forced to learn about
artificially created Azerbaijan, rather than real Armenia.
Perhaps, these years were crucial in terms of the germ
of internal undeclared war...

– Tell us about your work on the frontline. When did
it begin?
– I had been working at newly established Artsakh
Television since 1988 and teaching at the Stepanakert
State Pedagogical Institute. In autumn 1991,when as
a result of bombardment from Shushi, the building
of the TV station was destroyed making it impossible
to continue journalistic work, I became member of
a volunteer unit that had been formed in my home
village, Karmir Shuka… Later, when the television
resumed its work, I went back to my professional duties.
In summer 1993, the committee of defence forces of
Artsakh suggested that I created a military media center.
In October, Goyamart (Battle of Survival) military TV
program was broadcast and it has been aired regularly
since then.
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Everyone working in
television realized that
everything that was being
done in that period would
become more meaningful in
future. In other words, every
fact that was being collected
and presented in the wartime
was important not only
in terms of the ongoing
campaign, but also in the
sense of revaluation of the
past in the context of future.

– Who did you work with from the very beginning?
– TV director and cameraman Vardges Ulubabyan was my first colleague. In fact, he was awarded Order of the
Combat Cross of the Second Degree of NKR in 1994. We were later joined by TV cameraman Vadim Mkrtchyan,
reporters Rudolf Martirosyan and Garik Khachatryan, as well as TV engineer Eduard Grigoryan and others. I must
note that everyone who was involved in the production of Goyamart, be it a journalist, cameraman or director, just
like all servicemen engaged in strategic information management operations, were real soldiers, because they were
obliged to live and operate under military regulations and experience every difficulty and hardship of the military
service that was part of the routine of frontline soldiers. And these words can be vouched by the fact that Vardges
Ulubabyan was wounded three times and Vadim Mkrtchyan was injured twice while on duty. The reporters, who were
working on materials on the frontline, were facing real danger too.

– The first filming and official report from the frontline on Artsakh Television: Could you tell us about the
creation of Artsakh Television?
– Speaking of achievements of the Artsakh movement, I would undoubtedly single out the establishment of Artsakh
television. This was one of our important obtainments on ideological front, since from June 1988 we have already
had a powerful means that allowed us to publicly speak Armenian and hear about our reality. It is no coincidence
that the anti–Armenian Safonov–Polyanichko tandem, Baku henchmen, who realized the power of Artsakh TV,
repeatedly tried to paralyze the work of the television. But thanks to the will and determination of our TV reporters,
even with imposed intervals, the television continued to carry out powerful ideological work. It manifests itself not
only in the course of peaceful demonstrations, but during active hostilities as well. Programs and reports on the
military operations on frontline were regularly filmed and broadcast, the history of our victories on the battlefield
was consistently presented. Everyone working in television realized that everything that was being done in that period
would become more meaningful in future. In other words, every fact that was being collected and presented in the
wartime was important not only in terms of the ongoing campaign, but also in the sense of revaluation of the past in
the context of future.

– Mr. Hasratyan, almost all authors interviewed within the framework of the series underline that as a result
of the lack of relevant equipment and video tapes many video materials about the war were lost. Don’t you
think this is a great loss for our history and generations? What do we have for historians today to prevent the
falsifications of the past?
– I can answer your question regarding the materials stored in army video information archive. I must say that we
almost never had problems in terms of drives and video tapes supplies both during the war and in the post–war
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period. In fact, the video archive of Goyamart TV program now contains digitized video materials with the duration
of several thousands of hours. They are maintained in three variants – on video tapes, digital discs and servers.
The archive footage from the wartime only has a duration of about 180 hours. Aside from video materials, Soldier,
Defence Army’s official newspaper published since March 1993, is an important documentary source too. To give the
complete picture of the situation, I must note that I have authored and published over 10 research studies dedicated
to the formation of the Defence Army, its battle route and a number of distinguished military figures. With this in
mind, a conclusion can be drawn that historians do have sufficient ground to conduct fact–based studies.

– What would you say about your war documentaries?
– Dozens of documentary video materials and hundreds of programs made at Defence Army’s Goyamart studio (in
fact, 1200 TV programs of Goyamart program series have been aired to this day) have their own audience not only in
Artsakh and Armenia, but also in various countries where a significant part of Armenian Diaspora lives – in Russia,
the United States and in a number of European countries. The Karabakh War, Central Defence Zone (Goyamart)
and Famous Armenians film series were particularly acclaimed. I am happy to know that both our fellow Armenians
from Diaspora and foreigners have the chance to get a general idea about the Artsakh liberation war and its heroes
through those films.

– Which part of war never gets old and never becomes a memory for you? Which part of it is with you every
day and every moment?
– I will always remember the eyes of the boys who I had met before and during the war and who are gone now. These
were my close friends of childhood and younger years and they all died heroically on the battlefield. I often see them
in my dreams. Their absence makes me incredibly sad and I often try to hide that sadness in my memories…

– Which of the commanders was more congenial for you?
– I have had a chance to serve with all the commanders of Defence Army. Each of them had his own accomplishments
and all of them stand at the origins of the formation of our army and our victories… It is difficult to distinguish
between such individuals.
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– What is war for you?
– There can be different types of wars in content and
form. For me, just like for any conscious Armenian, the
Artsakh war has been a Patriotic War… I really hope that
today and from now on the Armenian nation will live out
really historic times of defending and multiplying the
achievements of its righteous war. This is the path we
have chosen and the aspiration that has been the starting
point for our heroic predecessors and continues to be
the present day goal for us. And that goal is achievable, if
you have faith in yourself and in the consolidated power
of your people. Let’s live with faith and the victory will
always be ours.
By Ruzan Bagratunyan
2016
– I will always remember the
eyes of the boys who I had
met before and during the
war and who are gone now.
...I often see them in my
dreams. Their absence
makes me incredibly sad
and I often try to hide that
sadness in my memories…
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Armen Harutyunyan was born in Khachik village of Vayots Dzor Province,
Armenia. During 1987–1989 he served in the Soviet Army. In 1990 he
founded and became commander of Crosses unit, participating in the
defense of Areni, Khachik, Yeraskhavan and Artsruni. In 1991, Harutyunyan
was wounded during a combat mission in the village of Gharachinar,
Shahumyan region of NKR.
In 1993 he worked as freelance correspondent at the press service of
Armenian Defense Ministry. Later on, he started working in the TV program
department of the Ministry’s press service. Harutyunyan was the editor–in–
chief of Zinuzh (Armenian Armed Forces) TV program, then became head of
the correspondent stations department. Currently he works as senior officer
of Information Policy Division Armenian of the Information and Public
Relations Department of Armenia’s Defense Ministry. As a correspondent
and editor of Zinuzh, Harutyunyan provided coverage on defense and
liberation operations in NKR. He also contributed to the development and
broadcasting of NKR Defense Army’s Battle for Survival and Yerkrapah
Union of Volunteers’ Our Victory programs. A Colonel of Armenian Armed
Forces, Harutyunyan is a co–author and camera director of more than 30
films.
He has graduated from the Television Journalism Department of the Yerevan
State University (1991) and Northern University of Yerevan (2014).
He is a holder of several state and departmental medals and certificates.

I dream and believe that one day we’ll
liberate Shahumyan,
dance Kochari in Getashen and I will
announce this great news on TV, saying:
Congratulations, Armenian people!
ARMEN
HARUTYUNYAN
Reporter, Cameraman,
Freedom fighter

– Many people know you as Armen from [the village of] Khachik.
– Even after moving to Yerevan, I’m still the shepherd boy from Khachik. Of course, this is a joke, but there is some
truth in it. I was born in the village of Khachik, Yeghegnadzor region. My paternal side is Vayots Dzor native, while
the maternal side comes from Van. My grandfather Yeghiazar who had escaped the Genocide, had settled in the
Khachik village of Vayots Dzor, where he miraculously found his birth sibling.
Khachik is a border village. Vardan Devrikyan has written a wonderful book, called The War Unstarted and
Unfinished. It’s difficult to say when and how the Artsakh war was unleashed, but the struggle of the Khachik
inhabitants with Azerbaijanis began with cattle raid. They used to steal our sheep. Once they had even caught and
beaten up our shepherd. Cattle raids gradually grew into manhunt. I came back from army in May, and the situation
became very tense in June–July. We realized in Khachik pretty soon that the situation was serious, because the village
was trapped, locked by Azerbaijani villages. Their patience snapped and Khachik villagers took arms to fight.
I went to Stepanakert and Lachin as a child, but my close acquaintance with the world of Artsakh began in
Shahumyan, where I realized that we were either fighting or losing everything. Unfortunately, we lost Shahumyan,
but I keep dreaming and hoping that one day we’ll liberate it, dance Kochari in Getashen and I will announce this
great news on TV, saying: Congratulations, Armenian people!
I was a first–year student when, with the help of Vazgen Sargsyan, I found myself at the press–service of the Defense
Ministry. I met Gnel Nalbandyan, Baghdasar Mheryan and Armen Dulyan there. When Gnel Nalbandyan introduced
me to Dulyan, the latter said, go and write about your own village. Before that, I was already a contributor, writing
articles. I had been in Artsakh and had suffered injuries. I remember my story about the road to the village of
Khachik and it began with the following line: “Just like the only road to Mtnadzor, the road is closed with the first
snow and first shot of the enemy.”
This was true, because the road passed in front of the Azerbaijani positions. After reading the material, Shavarsh
Vardanyan immediately instructed us to travel to Khachik and prepare reportage. For some reason, the reportage
failed and my first material as a military reporter was dedicated to Kamo from Erkedge. He was the commander of
the self–defense unit in the village of Erkedge. He fought side by side with the Devil (nickname), one of our first
national heroes, Jivan Abrahamyan. Kamo fell in defense battle in Erkedge. His wife was killed too. We did a lot of
shooting after that and I am extremely grateful to people who trusted me, a young student then, to do that job.
– Armenian Defense Ministry’s Zinuzh TV program has played an irreplaceable role in the creation of the
Artsakh war chronicles
– Yes, during the warfare, special news center was set up in Artsakh as well which managed to weather Azerbaijan’s
information warfare.
– How did military reporter Khachik become also a cameraman?
– I used to annoy everyone asking to teach me how to use camera. And I did it finally. Once I met by accident Irina
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Ohanyan who had directed the Wild Girl. Back in the Soviet years, I was thinking of her as one of the greatest
masters of Armenian theatrical art. I could never imagine that one day Irina Ohanyan would be my director and I
would work as a camera director in her films. We have recently counted 23 films that we had made together. The
Colour of Soil is my favorite film from this list. It is dedicated to Leonid Azgaldyan. I think Leonid’s image of an
intellectual and a person who was really committed to the motherland is extremely powerful. He was among those
who laid the foundation of our professional army. I only once got in touch with him and he made such a sharp
remark about my smoking that even after he died I dared not smoke in the presence of his soldiers.
As for the formation of our army, I must mention the great role of the battles of Yeraskhavan. Intellectuals, criminals,
doctors, scientists, good fellows living next door – all those who had taken arms to fight realized a simple truth in
Yeraskhavan: they were not strong separately, but they were a great power, an iron fist when united. Shushi was our
next important goal. The liberation operation of Shushi was conducted by already established and sustainable army.
Here, in Shushi, our volunteers realized that in order to retain Artsakh and succeed, they definitely needed to fall
into line and obey orders of professionals.
The war is not over now, the situation on the borderline remains tense, but if Azerbaijan still holds itself aloof, it is
because of our army. Our peaceful existence lays on the shoulders of officers and 18 or 19–year–old soldiers of the
Armenian army and they serve their military obligations with great honor and responsibility.
– What can you say about the military journalism?
– There is a lack of professionalism in the materials relating to the army. Armenian journalists sometimes provide
such detailed information in their materials that even the most dim–witted Azerbaijani spy would be able to make use
of them.
By Alisa Gevorgyan
2015
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Gagik Harutyunyan was born in 1957, in Yerevan. He began his activities
in the cinema sphere in 1993, in Navigator studio headed by Karen
Gevorgyan.
Prior to this Harutyunyan worked as a photographer with his works being
published in “Avangard” and “Communist” newspapers. He worked at the
Faculty of Culture of Armenian State Pedagogical University at first as a
training master. Later on he began delivering lectures on documentary films
and cameraman skills.
For providing coverage on the Artsakh war Harutyunyan was awarded with
the “Gratitude” medal by the NKR President in 2006.
In 2002 he won the “Major Work of the Year” award for his film series titled
“War without Comments”. And in 2011 within Radonezh XVI International
Festival of Films and Television Programs Gagik Harutyunyan won the grand
prize for his film “Armenian Bread” in the category: Best Camerawork.

The peculiarity of this war was that the
civilian population kind of merged with
the fighting

GAGIK
HARUTYUNYAN
Director, Cinematographer

– One might say that I haven’t missed a single military
operation – from the liberation of Arakul village in
Hadrut region to the Minbashir operation in 1994. I’ve
filmed all the hot spots in Artsakh. What impressed me
the most and got stuck in my memory in that period
was the image of an ordinary Armenian soldier. Karen
Gevorgyan demanded that we took close–ups of faces,
the faces of ordinary soldiers who were fighting. As the
time goes by, I more than ever realize how important
that was. The peculiarity of this war was that the civilian
population had kind of merged with the fighting. There
were phenomena specific only to that region and to the
people of Artsakh. And it wasn’t surprising; the villages
in Artsakh were 700–800 years old on average. They
stick to their land. In this respect, they differ from us
in a positive sense which I have tried to highlight in
my From Musa Dagh to Khnapat film. This was a real
patriotic war, it was about defending our homeland, our
native soil, and we did manage to win a victory and keep
that land.
– What would you say about the opposite side? How
did they behave on the battlefield? Is it true that
Azerbaijani soldiers are cowards?
– I can only tell you what I’ve seen with my own eyes.
Many Azerbaijani soldiers had gathered there from
different places and had nothing to do with Karabakh.
Many of them did not want to fight. I cannot say if they
were cowardly or not. Human is human everywhere, but
it is an indisputable fact that there is a huge difference
between moral portraits of Armenian and Azerbaijani
soldiers. I would like to mention the story of Khojaly,
around which they constantly cry blue murder. I had
a friend named Arkady. I asked him once about the
Khojaly operation, because he should have taken part in
that operation, as I recalled, and his unit was fighting in
that area at the time. It turned out that he had failed to
participate in the operation, since Arkady Ter–Tadevosyan
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The residents of Khojaly
came under fire opened
from Aghdam by Azerbaijani
soldiers and this has been
repeatedly talked about. After
all, their mutilated bodies
were found on Azerbaijani
territory, and the torture
and looting of corpses of
their own people is not far
from Azerbaijanis. We have
constantly come across such
things.

had suspended him and several other fellows from duty, because they had emptied an Azerbaijani village without
authorization. In other words, even in the face of lack of human resources and the harsh conditions of war, Armenian
commanders kept order and principles of humanity. In Khojaly, a corridor was opened for Azerbaijani civilians;
since the operation had to be carried out very quickly. It’s just like this in warfare; if you want to quickly reach your
goal you should bring people out immediately. But if you set before yourself a task of carrying out a massacre, you
will receive much stronger response and that will complicate your task. The residents of Khojaly came under fire
opened from Aghdam by Azerbaijani soldiers and this has been repeatedly talked about. After all, their mutilated
bodies were found on Azerbaijani territory, and the torture and looting of corpses of their own people is not far from
Azerbaijanis. We have constantly come across such things.
– What films were made on the basis of materials shot in those years?
– War without Comment, the ten–part series was the result of serious work done by our team under the direction
of Karen Gevorgyan. Then Dilemma was filmed, again on Karen Gevorgyan’s initiative. Later, I filmed Men and
Bread, dedicated to women that had lost their men to war and were forced to shoulder the burden of care after the
hostilities. The film was screened at Narekatsi Art Center, and to my surprise, it received warm welcome, especially
among the youth. I think there is a severe shortage of such films on our TV screens.
A few years ago, I tried to shoot TV novels. One of them, How it Was Done, was devoted to Arkady Ter–Tadevosyan.
While filming, we visited the village of Togh, where he had begun his career. Arkady Ter–Tadevosyan had traveled to
Togh to repair houses. They repaired apartments, and at night, as they say, mapped the operations schemes. He is a
wonderful man, very modest. When he tells how he drifted into this war, he says jokingly: “I retired, sitting at home
and did not know what to do, so I decided to go to war.” I think we have many excellent officers, but the decree of
fate happened to be on the Commandо’s hand and he became one of the main heroes of this war.
– I am aware of the fact that two years ago you finished the production of your film called From Musa
Dagh to Khnapat, which drew parallels between Musa Dagh and the village of Khnapat in Askeran region.
These are two heroic stories of deadlocked Armenian settlements that had miraculously survived. If I am
not mistaken in May of this year the film was presented at Cannes Film Market (Cannes International Film
Festival) jointly with another project of yours titled Song of the Plough.
– The Song of the Plough was presented at the Cannes Film Market as a pilot project. I tried to find ways of
cooperation by presenting our culture in the parlance of Komitas and enter European film market. The Song of
Plough is a unique work; exactly a century ago, Komitas had it translated into French and planned to introduce it in
France.
This is an extremely interesting work which contains 39 printed pages. There are plenty of plough songs in Armenia,
but Komitas was particularly interested in the Mush plough song and he carried out detailed work on it. The film is
depicting this story.
In Cannes, I decided to complicate my task even more: I want to engage in the project great figures of the world
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culture, including Penderetsky, Montserrat Caballé and Spivakov. Spivakov has published Zareh Sahakyants’s work
where the Song of the Plough was adapted to the classic stringed instruments. I am not an expert, but when I hear
this piece of work, it makes my skin crawl. This is the power of our music and of Komitas in particular, we need to
properly use it and move forward with it.
– In 2011, at Radonezh, an international festival of spiritual films hosted in Moscow, you won award for
Armenian Bread, a film by Arman Gasparyan in the category: Best Camerawork.
– In this film, the character speaks about her personal pain, but any individual’s pain is part of the universal pain.
Armenian Bread is about the grievous pain of our people.
Based on Khachatur Dadayan’s works, a web series is scheduled to be filmed about the history of the Armenian
capital. Today’s businessmen need to have access to that history, for it is impossible to move forward without
understanding and analyzing the history. There is something painful in our current reality, which is more noticeable
when you take a detached view on it. Our society does not try to develop; it does not want to exert efforts for that.
I think the greatest tragedy of our history is that we are not able to become a society; we simply do not have time for
that. First there was the 1915, and then came 1937 followed by 1941. We didn’t even have time to take a breath. We
were short of time and we could do nothing about it. A relatively longer period of calm lasted from 1945 to 1980–s,
when our nation was somehow able to gather forces and become organized as a community.
– In other words, we owe, to some extent, the 80’s era of national awakening to those years?
– Rather, I would say, to the stability of those years. At what costs we achieved that stability, is a different question.
Personally, I am a descendant of a repressed family; my father was exiled in 1933. I understand very well the
hardship that our people had been going through. So, these 70 years were not so happy, but in this very period
education and science actually developed in our country, people began to breathe, shape as a nation, and the year
1988 was one of the manifestations of this development.
By Alisa Gevorgyan
2014

348

Filmography
Cinematographer
1996 – Dilemma
1993–1996 – New Armenian Chronicle
2004 – War without Comments, 10 parts
2005 – Where Find Bread..., 2 parts (also producer)
2010 – Armenian Bread
2010 – Chinari (also author of the idea)
2011 – Mantashev: Life Years
2016 – Post–factum (also producer)
Auteur Works
1999 – The Widow's Bread
2002 – The Refugees
2005 – Yeraskhavan (co–author, producer)
2006 – Man's Happiness (co–author, producer)
2008 – Genocide without Comments (3 versions, scriptwriter)
Director and Cameraman
2009 – Fire
2011 – The Victory Code
2012 – From Musa Dagh to Khnapat
2013 – The Song of the Plough
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Ruben Hovhannisyan was born in Yerevan, in 1958. In 1977–1979 served in
the Soviet army.
In 1983 graduated from the Department of Directing of Ejmiadzin club–
library college and in 2001 Department of Journalism of Grigor Narekatsy
University in Abovyan.
In 1979–1980 worked as a turner in “Yeraz” factory, in 1983–1984 was
assistant director in Children’s Theatre, in 1985–1995 was a tailor in “Nairi”
shoe factory in Yerevan, in 1995–2009 worked as a cameraman–journalist,
head of propaganda in the Union of “Yerkrapah” Volunteers, in 1999 he was
the founder, head and director of the series of programs “Our Victory”, in
1995–2001 was a special correspondent in the TV program “Armed Forces”,
in 2009–2014 was a worker in the Folk Art Museum after Sharambeyan, in
2014–2015 a storekeeper in Akhtala copper mine.
In 1988 participated in Armenian National Movement as a photographer.
In 1989 was involved in Arabo volunteers squad as a shooter, at the same
time he filmed the activities of the squad. In 1990–1994 he participated
in the self–defence of Armenian borderline towns and villages (Voskepar,
Khachik, Khndzorut, Gneshik, Ijevan, Kapan, Davit–Bek, Karmrakar,
Khoznavar, Vahan) self–defence and liberation fights in Artsakh, villages
of Martunashen, Karmiravan, Leninavan, Hasanghaya, Jraberd, Kusapat,
Mataghis, Maghavus, Kelbajar regions, Lachin.
In 1997 Ruben Hovhannisyan was granted rank of Senior Lieutenant and
in 2006 – rank of Captain. He has been awarded with YVU and “Arabo”
medals, "Maternal Gratitude" and "For Service in Battle" medals of the
NKR and “VazgenSargsyan” and “Drastamat Kanayan” medals of Armenia’s
Ministry of Defense.

On the border, all the problems
become secondary, you only think about
defending it

RUBEN
HOVHANNISYAN
Director, Cameraman,
Freedom fighter

– I was born in Yerevan, in the family of the so called public enemy. Our family members had no right to vote, as my
grandfather was executed in 1937, and my paternal uncle, Hrant Hovhannisyan, spent 25 years in exile. I got my first
lessons of patriotism from him. When as a young man, I was thrilled at the flag of Soviet Armenia, he told me once,
“This is not our flag, I’ll tell you which one is really our flag when you get older.”
In 1988, we finally had a chance to distinguish that flag. We didn’t spend much time on demonstrations. We were
four friends who decided to find weapons and join some forces. Although I wasn’t a professional cameraman, I did
love filming...
In 1989, we were four friends who joined Arabo unit. My first military operation was in 1990. In August, when our
guys were fighting in Voskepar they resembled our fedai fighters of old times. I was amazed at their courage; they
seemed to have no fear. I wanted to immortalize everything on camera. So I found a camera somehow and began
filming.
– So you had a camera in one hand, and a weapon in the other.
– Exactly. I went through my entire battle route with Arabo unit, so my materials are mainly dedicated to my fellow
soldiers and the people – direct participants of the Artsakh war. The documentary materials from those days have
become a basis for some twenty films. I’m still alive and I consider it my duty to create a film series dedicated to the
freedom fighters, so that their deeds don’t remain unknown to others. The first film (1994) was dedicated to the
mysterious story of Arabo unit and fellow soldiers from the Armenian squadron. My two–part film, Flight over the
Abyss is also about Arabo unit and its second part is still in the production stage.
June 29 1992, was fatal for 79 boys from the Armenian squadron: as a result of an unexpected Azerbaijani attack
they were encircled and killed near the village of Hasan Ghaya, Martakert region. Arabo unit suffered 21 casualties,
29 others were fighting for Hoktemberyan Eagle battalion, 19 were Artsakh residents and the rest came from
Zeytoun detachment. Before 2008, the situation around the Armenian squadron seemed puzzling. No one knew for
a fact whether they were killed or taken prisoners, so all were considered missing. A video footage that appeared
on the Internet in 2008 put an end to the uncertainty. The footage showed the bodies of those who had fallen in
the battle and many people recognized their relatives among them. More than two decades have passed since those
tragic events, but despite the efforts of the Armenian side and the international organizations, Azerbaijan refuses to
hand over the bodies.
– This story seems the continuation of the notorious operation called Ring. On June 13, after the operation, some
of our boys managed to take the civilians from Shahumyan region (although with great difficulty, getting though
mountain roads and carrying many of the civilians on their shoulders) to Armenia. They moved to Halidzor village,
Syunik region where they were given shelter, food and clothing. The boys told us that on their way to Armenia, a
woman, exhausted of the hardships of escape, threw her baby into the water and tried to jump into the river too,
but both were rescued. There are plenty of such stories. This is the chronology of the war, and in future it will find
its place in my book. We were going through rough times: the Armenian side was fighting against Soviet troops,
Azerbaijani Special Forces and mercenaries. Within three days, Armenians left the Shahumyan region, and on June
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When the property was being
privatized here, they were
fighting in the mountains,
defending our homeland,
so they were obviously left
out of the process. When
they came down from the
mountains, everything was
already divided. Today,
many of them work for the
so–called “benefactors”, who
were only busy with amassing
riches at the time. Everything
was depreciated during those
very years.

16 they were already in Martakert. Arabo was moving to
Martakert to stem the enemy’s onrush. On june 26, we
were near the village of Karmiravan which was captured
by the enemy. It was liberated after a battle that lasted
several hours. The victory raised our spirit and we moved
forward, heading to Leninavan, then Hasan Ghaya. A
united contingent composed of Armenian units was
supposed to launch an offensive on several directions
and liberate Shahumyan. On June 29, the offensive on
Leninavan was scheduled. At 3 o’clock we parted at the
place called Chemistry Warehouses. Avetis Avetisyan, a
close friend of mine, was among our 21 guys who were
heading to Hasan Ghaya. I wanted to go with him, but
since I wanted to film the Leninavan offensive, we parted
there. The attack was to begin at 6 o’clock, but it failed.
The connection with our fellow soldiers in Hasan Ghaya
was interrupted. Later, our scouts found out that Azeris
had captured the place prior to our squadron’s arrival. A
day later we were watching from a distance their tractors
digging and burying the corpses. Thanks to intelligence
operations we managed to exhume and bring back three
bodies of our guys. For a long time, we were hoping that
some of them were able to escape to the nearby forest
and survive, but...
I think the guys were convinced there was no way to
retreat, as many more would be surrounded in that case.
They stayed and fought to the end, and then they died
heroically.
All those guys who had voluntarily left for Artsakh
were heroes. When the war broke out, none of them
doubted that we would win. There was an amazing
spirit. For me, Simon Achikgyozyan (Grandfather)
was one of the brightest personalities of that war. He
was killed in self–defense of Martounashen. He was a
wonderful scientist, artist and an erudite person. He was
well–respected among young people; he used to help
everybody with advice and never failed to answer even
most simple questions. There is a lengthy material about
Achikgyozyan, but I have yet to make a complete film.
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– You latest film, We Are Accepting Battle, is dedicated to Hamlet Galstyan, your fellow fighter in Arabo unit.
Galstyan was also among 21 missing members of the unit.
– Hamlet was 40 back then, he was married and had children. In dangerous situations, he used to say to young
people, “Don’t spurt into the lead. As soon as you get married and have kids, you’ll take the lead.” On that ill–fated
day on June 29, he left with the rest of the boys and said, “Let me go there and take care of the youngsters.” Avetis
Avetisyan is another hero of We are Accepting Battle film series. An outstanding person, he had learnt the whole
map when he was 3 years old; he was a wonderful chess player, a man of high spirit and great patriotism.
– Do you perceive that spirit in younger generation?
– I was in Martakert a few days ago, in the same position where we had to fight. You have different feelings on the
borderline, all the problems become secondary issues there, you only think about the need to keep the border. The
guys who are keeping the border now are good fellows too; I liked our soldiers very much. They don’t whine; they
are just standing firm on their positions. I gave them my films to watch, to get inspiration from the images of our
heroes. Our society has needs these characters.
– What will be the focus of your next film?
– I want to finish the second part of the film Flight over the Abyss. Another film called The Doom of Howling Wolves
will be dedicated to the defense of Lachin. There has been almost no reference to this heroic page of our history.
There are many projects, but so far I’ve failed to implement them. I now work as a laborer at the Museum of Popular
Art, named after Hovhannes Sharambeyan, and for that I thank God; if commander Makhluto worked as a guard at
the Komitas Park and did not complain guard, then I won’t complain either. It’s just that my salary of 40,000 drams
is not sufficient for the realization of my plans.
– Today, freedom fighters have to struggle for their social rights. Why have they found themselves in such
plight?
– When the property was being privatized here, they were fighting in the mountains, defending our homeland, so
they were obviously left out of the process. When they came down from the mountains, everything was already
divided. Today, many of them work for the so–called “benefactors”, who were only busy with amassing riches at the
time. Everything was depreciated during those very years. The guys, of course, are unhappy with this, but they will
go to war again, and keep our country and our lands, when necessary. In a video that I captured in 1995, Vazgen
Sargsyan addresses the government with these words: “Don’t upset these guys, because, God forbid, if war starts, it’s
not you who will go to fight, but them.”
I just remembered something. When my son was small, he kept asking me, did you capture this place, or that place?
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And one day, after asking the same questions, he suddenly said, “Dad, don’t capture Masis (Mount Ararat).” I was
very surprised, and asked him, “You want us to capture Mount Ararat too, don’t you?” “No,” he said, “Leave it for me,
I’ll capture it.”
By Alisa Gevorgyan
2013
Filmography
Director, Cameraman
1995 – Aramo
1997 – We Take upon Ourselves the Fire
1998 – Gunners
1999 – With the Shield or On It
1999 – Relics for My Thirsty Lips
1999 – Tatul Krpeyan
1999 – Movses Gorgisyan
1999 – People of Sassoun
2000 – Immortality
2000 – Geghaznik Mikayelyan
2001 – Devotees
2001 – Victor Hambardzumyan
2002 – Pilgrimage to Javakhk
2012 – Artsakh Calls – Arayik Avagyan:
2003 – Liberated Land
2003 – Return
2003 – Arabo’s Fighter

2004 – A Story about Ijevan’s Craftsmen
2004 – Sparapet
2005 – Delivery
2005 – Only Wishing to Achieve My Goal
2006 – Arabo’s Sako
2006 – Lithograph Letters
2007 – Call of Longing
2007 – Vazgen I
2008 – Flyover the Abyss
2010 – Light and Shadow
2010 – Family Tree
2011 – The Repressed
2012 – Warrior’s Diary
2013 – Fight Accepted
2014 – End of Howling Wolves
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Vardan Hovhannisyan was born in Yerevan, in 1968. He began his career
as a documentarian in 1985 as an assistant cameraman in Yerevan
Documentary Film Studio. As a freelance reporter and cameraman he
covered the developments in the hot spots of the region, as well as in the
regions of ethnic conflicts related to the post–Soviet transition cooperating
with CBS News, Australian Broadcast Corporation (ABC) and World Monitor
international news agencies.
In 1993 he established Bars Media Documentary Film Studio.
Vardan Hovhannisyan’s documentaryA Story of People in War and Peace,
which shows the destinies of the regular fighters during the Artsakh
liberation war and today’s peacetime, has been translated into 15 languages
and won over 20 prestigious international awards, including the FIPRESCI
prize, the Best New Documentary Filmmaker Award at Tribeca Film Festival,
Best Documentary award at Golden Apricot Yerevan International Film
Festival, etc. in 2012 the film won “Hayak” National Award.

You lose a lot in the war,
but I have gained something that is
beyond price – the homeland,
or rather the feeling of the homeland
VARDAN
HOVHANNISYAN
Director, cameraman,
Producer

– I was born in Yerevan in 1968. When I returned from
the army in 1988, the nationwide movement had already
started. The changes that were taking place in the society
were very interesting for me, so I decided to capture
everything on video. Personally I did not have a camera;
in 1988 it was something extraordinary; it cost almost
as much as an apartment. My friend gave his camera
to me and I started to film what was happening here
in the capital. Since the state television was not really
free in terms of TV coverage of the demonstrations, my
video materials were in high demand. Later I started to
cooperate with the international media, and prepared
news stories for BBC, ABC and other news agencies. In
1989, I traveled to Artsakh and provided news coverage
from there too.
In 1991, the movement was gradually turning into a
war, and I found myself in Getashen and Martounashen,
where a real war was unleashed against the powerful
Soviet military weaponry. There was Tatul Krpeyan with
his squad, Simon Achikgyozyan, also known as Ded
(Grandpa) and the guys from Arabo unit. I captured
them all on video, but mainly from behind. At that time,
the Soviet KGB was still working. And let’s not forget
that what we call today a Liberation Army, was then
considered an illegal armed formation. For the Soviet
leadership our boys were just armed extremists and
militants. That is why in my videos Tatul, Simon and
Arthur, Tatul’s assistant, basically appear from behind.
This was done for their safety.
I also managed to capture with my camera a number
of episodes of the infamous Ring operation. The Soviet
troops and Azerbaijan Special Forces (OMON) entered
Getashen on a false pretext of checking documents. We
did not know that they had an order to expel Armenians
from Getashen. We were unarmed, because we had
hidden the weapons. Tatul guessed their real intention
and made a surprising move. With a grenade in his hand,
he jumped on an armored vehicle, bearhugged a Russian
officer and shouted, “If you don’t withdraw the army, I’ll
unpin the grenade.” I realized at that moment that it was
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The war is not something
you can enjoy. Most times,
you just want to escape. But
in our war it was impossible,
because you cannot run
away from yourself. We all
realized that the war was
imposed on us, but it was
a crucial war, and the only
place we could escape was
the frontline.

all over for Tatul, but I went on filming. I learned a very important lesson after that incident: if you have the willpower
and are ready to go to the end, you can win. With this heroic deed, Tatul died that day, but saved many lives. The
Azerbaijani OMON really retreated. Getashen was emptied but the number of casualties was relatively small.
Tatul’s death was the most severe loss for me. Two days later, we learned that Simon Achikgyozyan was killed in
Martounashen. He fought with Arabo unit and stemmed the advance of enemy into the village. Simon was a scientist,
a fantastic person, very discreet and decent. He used to sing spiritual songs at Narek choir. He kept a firm hand on
his squad, but not by force, but rather with his reputation and dignity. Today, I often wonder what our life would be
like if Tatul and Simon hadn’t died ... Would they change and become someone else? I don’t think so.
All of my videos captured during the Ring operation were, unfortunately, lost when I was in captivity. After the
operation, I was involved in the process of exchange of prisoners; I would participate in negotiations with the
Azerbaijani side and make agreements. On the last day of negotiations I was told they were finished, so I was arrested
and taken to the Ganja Fortress. After spending two months there, I was also exchanged for another prisoner of war.
You know, the war begins, and no one knows how it will end. It is not something you can enjoy. Most times, you just
want to escape. But in our war it was impossible, because you cannot run away from yourself. We all realized that the
war was imposed on us, but it was a crucial war, and the only place we could escape was the frontline. Our struggle
was the only possible and correct way to preserve what was on this side of that line and was called homeland. Our
war was really a just war, and I am extremely happy that it ended with the victory of justice.
– In 1993, you founded Bars Media film studio, where you produced A Story of People in War and Peace, a
film which won you many awards. How did the idea of the film come up?
– The idea was born when the war was over, and there was a desire not only to forget about the war, but sort of push
back memories to enter another phase of life. I got married and had children. Bars media was created and it was the
only independent studio of documentary films at that time. I had archived the entire material filmed during the war.
We were shooting mostly environmental films.
It was in 2002. My son, who was born after the war and was already six years old, accidentally saw my uniform.
This news stunned him, because we never actually spoke about war at home. He began to ask questions, you were a
soldier, dad? And I realized that I had to and ought to return to the war theme, so that my children and the children
of my friends and others understood that war was not something they used to see in Schwarzenegger movies. They
needed to realize that war was a dirty work and understand what the homeland actually meant. You lose a lot in the
war, but I, for example, gained something that is beyond price – homeland, or rather a sense of homeland. When
you have to sit in the trenches for hours, in the terrible cold and with whizz of bullets around, you realize that the
trenches can become your grave, but you firmly hold on to the trenches, clinging to the land on which you are
standing and you realize that it’s your homeland and you can really feel its taste at the moment.
The war gave me the sense of belonging to my homeland called Armenia. The war also gave me a set of values. There
are things that I will never allow myself, because Tatul, Ded and my other friends who died would do the same. It
is sad that we knew how to live in the war, but living in peace turned out to be more difficult. Our system of values 
underwent certain changes which I didn’t approve of. Many questions arose, and I realized that I was unable to find
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answers to those questions on my own, that I should try to do it with the help of those who had gone through the war
with me. So I tried to find my friends who ended up as the characters of my film. What had changed in their lives
about ten years after the war? Flashbacks of war, combined with touching human stories were turned into a film,
titled A Story of People in War and Peace.
– Did the film help you find answers to you questions?
– The film helped me understand something very important. Despite all the disappointments of life, one can live
with hope and faith. If you have hope and faith, you can change many things around you, instead of constantly
complaining and whining. This short, in my opinion, even personal film was really accepted with great interest,
and not only in Armenia. It was translated into 15 languages, won 20 international awards, and was shown in about
30 countries. Of course, the film is not a masterpiece and owes its success to its truthfulness and honesty of its
characters.
– After this film, you returned to “peaceful” themes.
– Yes, Bars Media covers various issues. For example, we shot a film about the Last Tightrope Dancer of Armenia,
which was also well received. In the near future, I will travel to Africa, where we are making a film about elephants.
The list of environmental films goes on. Our films are shown in the United States, Japan and many European
countries. We have projects, which are to be launched in various countries of Africa, as well as in Afghanistan and
Pakistan.
– How did independent studios, whose number now exceeds 20 in Armenia, fill the gap that had emerged in
the post–independence period of film industry? What problems are facing independent studios today?
– The production of local studios is mainly consumed in the country. No one has a chance to watch these films
abroad. The biggest problem in this area is the fact that Armenia has yet to join international structures; they don’t
work by international standards here. During the Soviet era Armenian cinematography was doing very well as part
of the powerful Soviet film industry, but the rules have changed, and our filmmakers should try to find their place in
the international film industry. Without the state aid, of course, it’s extremely difficult. We need to see in our cultural
policy makers, state officials those who are able to pave the way for Armenian films to the international film industry.
By Alisa Gevorgyan
2013
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Filmography
Director
2006 –A Story of People in War and Peace, 69 min. (co–production of BBC (Great Britain), ITVS (US), WDR
(Germany), ARTE (France) and YLE (Finland)) Films in development or production stages:
Bal Arakshaks: The World’s Tiniest Officers, 52 min.
Begging For the Poor, 52 min.
Sunrise of the Dawn
Elephant Soldiers, 52 min., 72 min.
Producer
1995 – Winter Melody
1996 – To Be and Never Forget
1998 – Non–Stop
1998 – Prison Art
2006 – A Story of People in War and Peace,
2009–2010 – The Last Tightrope Dancer in Armenia, 52 min., 72 min.(ITVS (U.S.), NHK (Japan), SVT (Sweden), YLE
(Finland) և TVP Kultura (Poland) co–production):
2012 – Donkeymentary, 52 min.
2015 – One, Two, Three…, 72 min. (DetailFILM (Germany) and Tank TV (Norway) co–production):
Films in development or production stages:
Elephant Soldiers, 52 min., 72 min.
Sunrise of the Dawn”
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Boris Hovsepyan was born in 1938. In 1966 he graduated from the
Cinematography Department of the Higher Institute of Cinema in Moscow.
In 1959 he began working at the Armenian documentary film studio. He
took his first steps as a cameraman in Ernest Martirosyan’s film, titled Being
Human is a Gift. He also worked with Artavazd Peleshyan in Mountain Patrol
and Four Seasons films.
Hovsepyan was among the first to respond to the call made by director
of Hayk film studio Ruben Gevorgyants on traveling to Artsakh to start
documenting the war. Before heading to Artsakh he had already shot over
100 films.
Gevorgyants has lectured at Armenian State Pedagogical University after
Khachatur Abovyan. In 2008 he was awarded the gold medal of Armenia’s
Ministry of Culture and in 2015 Gevorgyants was awarded Movses
Khorenatsi medal.

Artsakh is now on my videotapes
and in my mind

BORIS
HOVSEPYAN
Cinematographer

– I was very excited when the movement began. It was something I had been expecting. I was born and raised in a
family of migrants from Mush. My father survived the Turkish yataghan. We lived near St. Zoravor Church. Once
there was a great salute in celebration of the Victory Day in the Great Patriotic War. We couldn’t see it from our
window but it was easy to hear how they were shooting fireworks. I remember that my parents were not at home,
and we were with our two grandmothers at home. When the firework shooting started, one of my grandmothers
who came from Rostov ignored it all the way through, but my paternal grandmother from Mush become panic–
stricken and cried, “The Turks are attacking!” And then she started to cry. During the Karabakh movement I kept
remembering my Efo grandmother’s horror and tears and I promised myself I would see Turks cry.
When Ruben Gevorgyants offered to go to Artsakh I gave consent right away. It was in 1992, before the capture of
Shushi. The situation was terrible in Artsakh. They were constantly shelling Stepanakert from Grad system in Shushi.
There was no bread, no light and no fuel. The city was literally starving and we struggled to find drinking water. I
joined the communication unit together with cameraman Levon Petrosyan. We barely managed to get to the positions
to do some filming. One day, I was sitting in the car after I had finished filming, when one of the guys shouted:
воздух (he meant air strike). I asked what he meant and it turned out the Azerbaijanis had opened fire from a plane.
I immediately hid myself under the car. When the shooting stopped, I realized I had chosen the worst hide–out,
because the car was a target itself. So I count myself lucky that they didn’t hit the car.
– What impressed you the most during the liberation of Shushi?
– The scene in St. Ghazanchetsots Cathedral. When the boys stepped into it, they all knelt. There was an actor of the
Stepanakert Theater among them; I had previously captured him on video and asked if he was afraid of death. He
wasn’t afraid at all and considered it an honor to die for the liberation of Shushi. Everyone thought this way there.
It is difficult to describe the spirit that predominated in Artsakh at that time. All of them were ready to die for their
land, for freedom and vengeance for our age–old losses ... Many people had to lie to their relatives and leave them
on a false pretext to come to liberate Artsakh. The miracle of Shushi’s liberation took place before my eyes and my
camera. When in the morning of May 9 the Commando, Arkady Ter–Tadevosyan, said we had to liberate Shushi, I
suddenly remembered my parents, who escaped the Turkish yataghan.
The liberation of Shushi is depicted in a film titled Return from Captivity which was shot at Hayk film studio.
After the liberation, we watched Azerbaijani TV programs. One of their soldiers said the following about their
defeat: “Armenians had better positions – they were at the bottom, we are on the top.” I think there is no need for
interpretation. In another program when asked why they had to flee Shushi, an Azerbaijani soldier answered, “There
were 200 of us while their number reached 20,000. How could we defend against them?” It was Commando’s trick.
When he was sending 10 soldiers, he inflated their number to 100 while talking on the two–way radio, and if he was
sending 100 soldiers he said he was sending 1000 of them. Their side had carefully written down this information
and calculated these figures. That’s how our number had reached 20,000.
Another film about the war in Artsakh was Lachin Humanitarian Corridor and another episode came into my mind in
this connection. When Lachin was already liberated, military operations were stopped and there was actually nothing
interesting to capture on the video, I went to the positions with Levon Petrosyan and everything was quiet there
when all of a sudden a shooting broke out between us and the Azerbaijanis. Levon and I got pretty excited about it,
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we were even glad it happened and started filming the scene without thinking that we could get shot too. This is how
cameramen do…
After the liberation of Shushi, we were provided with a house. We renovated it and turned it into a place that
received cameramen who came to Artsakh. We wanted to turn the house into an improvised studio, where a lot of
work could be done and many films could be made on the Artsakh theme. But they took the house away later and I
have not been in Artsakh since then. Artsakh is now on my videotapes and in my mind. I have made over 120 films
during 50 years of my career. I have kept my Soviet–era medals and decorations which tell the story of my career in
cinematography.
It would be good if a little medal was reminiscent of the work done during the Artsakh war. It’s not important for me,
but it might be of value to my grandchildren.
By Alisa Gevorgyan
2013

Filmography
Cameraman
1963 – The Talent of a Human Being
1964 – Mountain Patrol
1967 – Rhythms of the City
1970 – Following the Traces of a Crime
1972 – Petros Duryan
1974 – Collapse of Times
1981 – Aram Khachaturyan
1982 – Komitas
1985 – Earth and Water
1989 – Choose a Career

1990 – Derenik Demirchyan
1990 – Cinema in Our Life
1991 – The Republic of Armenia
1991 – Referendum
1992 – Elections
1992 – Shushi: Return from Captivity
1993 – Karabakh Diary
1993 – Lachin Humanitarian Corridor
1995 – Karabakh Diary
1996 – God Give Mercy
1997 – Presidential Elections
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Mikayel Ghazaryan was born in 1950. In 1967–1970 he worked at HayFilm
studio as an assistant cameraman. In the period from 1970 to 1971
Ghazaryan worked at “Yerevan” film studio as an assistant director. In
1971–1973 he served in the Soviet Army.
In 1978 Mikayel Ghazaryan graduated from Directing Department of
Culture Faculty of State Pedagogical Institute after Kh. Abovyan.
In 1978–1981 he served as the director general of the public theatre in
Ani district, during 1982–1983 he worked at HayFilm studio firstly as an
assistant cameraman, and later on as an assistant director. In 1983–1991
Ghazaryan worked at the National Commission on TV and Radio of Armenia
as a director.
In 1992 he began working at the Press Service of Armenia’s Ministry of
Defense as a director–cameraman. On 26 September 1992 he was wounded
in Lachin, NKR.
In the period of 1996–2002 Ghazaryan was the director of the music
programs of the Public TV and in 2001–2007_ the director of Hayrenik TV
Children Television.
In 2002–2008 he was a lecturer at the Academy of Radio and Television.
Since 2005 Ghazaryan has been a member of the RA Union of Journalists.
Film director and cinematographer Mikael Ghazaryan does not shoot films
today. He has been working on the scripts for a long time. Some of them
are already on the table. These are stories that claim to become films –
stories about humans and human loneliness.

When you overcome fear and find
yourself on the frontline, everything
changes: your friend becomes most
important to you
MIKAYEL
GHAZARYAN
Director, cinematographer

–I’m a director by background, but I’ve also taken cinematography courses. My first master in the field was the
acclaimed film cameraman Levon Atoyants. In the mid 60s he founded one of the first art schools in Yerevan where
you could also attend cameraman courses. Many of the graduates of the school had significant contribution in
Armenian cinematography in the years that followed. In1968, I was admitted to Hayfim studio, where I worked with
wonderful people. I’ve learnt a lot from them. I used to keep company with strong personalities of that time – Henrik
Malyan, Albert Yavuryan, Edmon Keosayan. I’ve even worked on Keosayan’s film “The Men”. I also worked as an
assistant during filming of Gikor and took part in the production of a number of other films. I continued my career
at Yerevan studio. When the Karabakh movement began in 1988, with the help of a good friend of mine, Shavarsh
Vardanyan, I started capturing on camera what was happening on the Opera House Square.
We were documenting all the events of that period. Shavarsh was shooting a film about the emerging Armenian
army. We were working day and night on that film.

– In February 1992, you started working at the Press Service of the Armenian Defense Ministry… Let’s turn to
your activities during the Artsakh war.
– There was hunger for information in Yerevan, so we went to Artsakh and border regions several times a week. We
used to shoot video materials there and went back to Yerevan. We didn’t have today’s technical capabilities at that
time and we couldn’t send the footage to the studio, neither could we entrust it to anybody, so we had to bring it
ourselves.
Camera crews went through many dangers, sometimes miraculously escaping death. The cameramen were acting
impulsively. Everyone could go to Artsakh with this or that unit to capture on camera what was happening. Some
were working with specific detachments only. The work wasn’t coordinated and sometimes there were gross mistakes.
They were videotaping our positions and putting up the captured materials not thinking that in Azerbaijan they
were also watching these materials. Our commanders frequently complained about this. So, the military leadership
decided to coordinate the whole process and appropriate restrictions were introduced.

– What extraordinary or heroic figures can you remember from your period spent in Artsakh?
– One of such people was Rem Mardanyan, whose nickname was Rambo in Artsakh. His very name spread dread and
horror among Azerbaijanis.
He was an extremely intelligent person. He had graduated from two universities. In 1993, a ceasefire was declared
in Artsakh, and in the meantime, I went to Lachin with Gnel Nalbandyan and Araik Sharbatyan. One of the positions
in Lachin was kept by guys from the Sovetashen division. These were 18–year–old recruits. Rem Mardanyan was the
commander of the unit. We sat talking with him by candlelight, when sudden shelling started from the Azerbaijani
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We used to shoot video
materials there and went
back to Yerevan. We didn’t
have today’s technical
capabilities at that time and
we couldn’t send the footage
to the studio, neither could
we entrust it to anybody, so
we had to bring it ourselves.
Camera crews went through
many dangers, sometimes
miraculously escaping death.

side. Rem responded to the first strike only with a light
remark. When the second strike followed, Rem said it
was a round beyond target. After the third strike, he said
we were the target. The Grad system shell fell straight
in our yard. Fortunately, no one was hurt, except for a
soldier, whose nose was slightly damaged.
In the morning, heavy fighting took place in the
positions, a young soldier had struck a tank. Can you
imagine our excitement? We reached the scene the
moment the boys were dancing Qochari on the positions.
We went down the trenches and started to film. All of
a sudden, an Azerbaijani tank struck us. There were no
casualties, but some of the guys were seriously injured.
I cannot describe what I felt when I coughed for half
an hour spitting dust, looked around myself and didn’t
understand what was going on, where I was. In heaven,
or …? You can’t figure out if your friends are alive or
not. When we came to our senses, we started to move
the wounded from the positions, and came in sight of the
snipers from the opposite side. There was a boy who was
in a terrible state, we had no hope he would survive, but
thank God, he made it through.
Rem caught my eye for his exceptional courage. I
think he had no fear at all, as he demonstrated such a
balanced behavior in any situation. As a commander, he
realized that if he came undone, he would lose the boys.
His squad stood against Azerbaijanis for one week with
only one soldier killed.
The attitude to death on the battlefield is different.
Bullets whistle around and you don’t know if they will hit
you or not. Armenians had taken the Sarsang reservoir
and retained their positions. I was there with Tigran
Devrikyan. The commander, an Armenian from Artakh,
told us very peacefully: “Yesterday morning, one of our
guys was killed right here from one of those positions.”
We were standing in the same place. At that moment we
were afraid and tried to get into a safe place, but when
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we saw the wounded guys we forgot about the danger. I only thought about saving them. You are reflexively trying to
be useful at such moments.
You know time presses and each second can be fatal. By the way, unlike the Azerbaijanis, Armenians never leave their
dead brothers in arms on the battlefield. I do not want to go into detail, because our conversation might turn into a
horror film, but everything happens there.
– In 1993, the Fifth Brigade was formed with Rem Mardanyan as a commander. A man in his mid 70–s impressed me
the most from this unit. Years later, I met his son. It turned out that his father had died after the war, so he had gone
through the whole thing. This unit included people of different professions; some of them didn’t have a clear idea
about where they had found themselves. Others were disappointed. Some could not endure the hardship.
When you overcome fear and find yourself on the frontline, everything changes. Your friend becomes most important
to you. You realize that you are stronger together. One of the most serious lessons of war is the ability to appreciate
friendship and human beings. I’ve met different people there, including criminals who had come here in an attempt
to find shelter, but war is something that forces you to go through self–purification, and there is reappraisal of
human relations. Such atmosphere prevents filth, you cannot live with it, and you have to go through self–purification
to be able to naturally adjust yourself to the setting.

– What films did you make on the basis of the shot material?
– Becoming a Soldier was the first war film. It told the story of the Armenian Army which was formed almost from
scratch. The next film, the Captives, described the situation of Azerbaijani servicemen who had been in captivity in
Armenia and how they here trated here. Black Panthers is a film describing the battle route of the same military unit,
while another film, Victory, is about the military history of Mush reconnaissance force. And the film, called Mad with
Longing is dedicated to Tatul Krpeyan, national hero of Armenia.
When I was offered to shoot film about Tatul, I decided to conduct a research to know what one could find about
him. I happened to find a book, and it turned out that Tatul was a wonderful poet and used to sing in a folk
ensemble. After reading that book, I made up my mind to show Tatul not as a warrior, but as a man who was leading
an ordinary life, singing national songs and writing poems before his heroic deed in Shahumyan. They had told me
so many stories about Tatul that I was confused in the process of filming and didn’t know which one to use.

– What kind of resolution do you see for the conflict around Artsakh? Is there a possibility for peaceful
coexistence of Armenians and Azerbaijanis?
– At the time, I was contemplating a great project – creation of an international television network that would unite
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children of different nationalities, including Armenians and Azerbaijanis. They would communicate on air, exchange
views, and get to know each other. I believe that a dialogue should take place between new generations. This conflict
is generally too deeply rooted in us, but I do not know what my grandchild will think about it. If he becomes more
cosmopolitan just because he lives outside Armenia, this will already be a problem. Migration is our number one evil
today.
By Alisa Gevorgyan
2015
Filmography
Director, Documentaries
1992 – Becoming a Soldier
2007 – Black Panthers
2008 – Mad with Longing
2008 – Victory
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Beniamin Gharakhanyan was born in 1949 in Khtsaberd village of Hadrut
region. His family later moved to Stepanakert. In 1968–1973, he worked
at Azerbaijanfilm studio as cameraman, from 1973 to 1980 – at the Soviet
Karabakh. In 1980–1988, he was a photo reporter at Red Flag newspaper
in Askeran region. Gharakhanyan has been working at the Artsakh Public
Television from the very first day of its establishment. He was awarded with
Vachagan the Pious and For Liberation of Shushi medals, as well as received
the Yeghishe Annual Award by the NKR Government and Shoghakat studio
prizes. An honored journalist of NKR and co–author of eight TV films,
Gharakhanyan also won the Best Cameraman award from the Catholicos of
All Armenians Garegin II.

When you make a good shot, you
consider yourself a sniper who has
managed to shoot the target

BENIAMIN
GHARAKHANYAN
Cameraman

– Mr. Gharakhanyan, judging from your biography,
documenting the war was a part of your professional
activities. In fact, you were one of the founders of
the Artsakh Television.
– Yes, but there was a moment, when there was no
television at all. The TV building was blown up, but I went
on working with the camera. I tried to create chronicles,
and I think I’ve succeeded.
– So there was an idea of capturing on video whatever was happening to maintain it for the history?
– Of course. When we started working in television,
there were six of us. Gagik Simonyan and Gagik
Mkrtchyan had come to help us, but there were six local
cameramen too, including me, Sergey Hambardzumyan,
Artur Nersisyan, Albert Harutyunyan, Vadim Mkrtchyan…
the guys then went to war, but someone had to stay and
keep the chronicle. And I was destined to do that. I tried
once to convince Sergey Hambardzumyan to leave the
frontline. “I cannot manage all by myself, the front is
too large, I have to spend two days in one part of the
frontline and move to another part for another two days.”
I failed to persuade him to come back, but the guys
would come every now and then to help me. Shavarsh
Vardanyan was among them, the late Tigran Gevorgyan
used to come too. They would send people from Yerevan
to help us. But war was not the only thing I was filming.
I wanted to film the children too, how they survived in
such conditions.
– This is another war.
– Yes, and after the war was over, I decided to make a film
about the children. I edited the film, Defenseless Continent
in Sankt–Petersburg, and I think the final product was
successful. I made a lot of films after the war.
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I still cannot forget: during
the battle for the Sarsang
dam the Turkish tank opened
fire on our positions, letting
go some four missiles. Six
people were wounded and
all of them were lying next to
me. I was slightly injured too
and there was no time to go
on filming.
...The driver working at the
Parliament and I started
evacuating the wounded.
I don’t know how many
times the tank fired, but
we managed to survive by
miracle.

– I suppose, when the filmmaker goes to the front, two personalities fall over each other inside him.
Sometimes the freedom fighter wins, and the filmmaker yields to the urge to defend the homeland. But
sometimes the professional responsibility prevails.
– No doubt. I thought just the same way. If I took up arms and went to fight the war, then who would keep the
chronicle? And today, one way or another, I feel that I have managed to do at least a part of the work.
– Why only a part of the work?
– It was very difficult at that time to find videotapes. We did the filming, prepared the report, sent it abroad, and
although there was still some material left on the videotape that could be used for another report, we had to erase it
to clear a space for another material that had to be filmed. There were no videotapes, it was hard to get them.
– This means that a great amount of video materials was lost because of this.
– Enormous amount of materials. Most of the footage that I had filmed – about 60 percent – was destroyed. And
when the Turks blew up the television building, we lost completely everything. Today, I remember that with so much
regret. I know that I’ve had this or that shot, and we need those materials today, but they were lost, because we
either had to erase them to film new materials, or they were simply destroyed.
– And there was no one who could buy and send you those videotapes?
– Who would buy them? Who would send? I had turned to everyone. Whenever groups of reporters arrived from
abroad, I asked them for extra videotapes, so that I could continue filming. Some of them would agree to give
videotapes, others would refuse. Levon Hayrapetyan was the only person who once sent us a box of videotapes. You
cannot imagine how happy we were. This was one of the happiest days of my life.
– You couldn’t get a better present.
– Yes. I started to work more easily. Now, when I watch those videotapes I realize that those materials would have
been lost if not for Levon Hayrapetyan.
– You said you still remembered the shots that had been lost. Which ones do you regret most not having now?
– There were plenty of them. For example, when Russians were still here, we went to the silk factory and some Turks
were taken captive. When we entered the factory, the Russians stood in our way and tried to take away our camera.
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I was filming all that: how they were beating up the Armenians. Then they snatched the camera and I took it back…
these were rare shots, but I could not keep them, because I needed the videotape for other materials. At that period
some Armenians were captured in Kyrkzhan. They had killed one of them, while the other three were beaten up…
How could I not film that? So I had to erase the material with the Russians. And now I regret not having those shots.
There is a great need for them now.
– Who has impressed you most? Which of the battles left the deepest trace on your mind?
– There were so many such battles. We fell into an ambush twice and somehow muddled through. There is an
episode I still cannot forget: during the battle for the Sarsang dam the Turkish tank opened fire on our positions,
letting go some four missiles. Six people were wounded and all of them were lying next to me. I was slightly injured
too and there was no time to go on filming. There was a woman fighter from Haterk, we used to call her grandma
Siran. I gave the video camera to grandma Siran and instructed her to keep it safe, while we tried to extricate
casualties. The driver working at the Parliament and I started evacuating the wounded. I don’t know how many times
the tank fired, but we managed to survive by miracle.
– Do you mean that cameramen go to war with the same feeling as soldiers, not knowing if they would return
or not?
– Yes, but the difference is that the soldier knows that he has a weapon, while your weapon is the camera, you cannot
fire with camera; you can only shoot scenes. And when you manage to make a good shot, you consider yourself a
sniper who managed to shoot the target. For instance, Kocharyan calls and tells me that Russians want information
about the Turkish bombardment of the town of Martakert. “Now you have to go and start filming. I take the camera
and go to the staff headquarters to tell them that I am heading to Martakert. And they reply, “How are you going to
Martakert from here? Wait for a car that is supposed to take weapons there.” A heavy duty tuck arrives. They load
the truck with arms and ammunition, then I get in and reach Martakert. We have done this so many times: the editor
and I used to arrange ourselves on vehicles loaded with arms to get to the shooting location. I arrive in Martakert
and wait for the plane for several hours trying to guess where it will land… it was a long wait, because I did not know
when and how it was going to happen. It took me two days to make the shot where our troops are shooting down
the warplane. I had to wait two long days and yet no single bullet was fired. But there was a French cameraman,
Leo. He arrived here and went to Chldran, and as soon as he got there, one of the soldiers shot down a warplane.
It’s all about luck. I had to wait several days to shoot that scene… In short, I went to Martakert, did the filming: the
war–craft started the bombardment: there were interviews, casualties, and the wounded. I filmed everything and
went back. We immediately sent the video material to Yerevan, so that they could prepare the report and send it to
Moscow. I cannot find that footage to this day. And there were such shots there! They never gave the material back.
And this was not the first time they did this.
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– How many war films have you made?
– Полигон (Shooting–Range) was our first film. We
edited it together with Gagik Simonyan in Moscow.
I started working on films in the post–war period.
Defenseless Continent, Sons of the Sun, a film dedicated
to Martakert, a film about Hadrut, two films were
dedicated to the Dashnaksutyun forces and we had some
ten films about the region of Shahumyan.
– Are they screened today?
– Of course. On the day dedicated to Shahumyan region
we air a film about it. We have some seven films that
have received various awards.

But war was not the only
thing I was filming. I wanted
to film the children too,
how they survived in such
conditions.

– In fact, they are widely used in your television, and
they serve their role. Can you show those films to
the foreign audience as well? If screenings of such
films were organized, there would be no necessity
to explain that the war was not a territorial conflict
between two countries, but it was a self–defense,
a struggle for survival, an urge to save your life,
protect your family, your home country and your
land.
– Absolutely. This is why we created all this; this is why
we risked our lives. We have translated the Defenseless
Continent into Russian, but I want to see it translated into
English, French, German languages, so that we would be
able to show it all over the world. They don’t do anything
about that. Either the government has to do that or some
sponsors. We have talked so many times about this. In
addition, I still cannot properly digitize my archive to
keep it for history. I have digitized the video materials on
a hard disc, but if it gets out of order, the whole archive
can be considered lost. This is a financial problem too.
You should at least have the relevant equipment so that
to switch on the video tapes once in a month and thus
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spare them from getting destroyed. Videos are made on
magnetic tape and it gets destroyed gradually with time.
– We fought the war, won a victory, so many
materials were filmed. Why don’t we have the issue
covered at length in feature films, at least not to the
desired level?
– Well, we don’t have such films yet. I, for one, am
against people who have no idea about war, but sit down
and write a book, a story about the person that they have
never had the chance to see or communicate with. For
instance, they write that Leonid Azgaldyan was killed in
1996. But in reality he was killed in 1992. And they keep
teaching children at schools using such books.
– Do you mean that war films need to be made only
by those who have seen it?
– No, not at all. But at least they could travel here, make
a research and meet with the guys that appear in video
materials and are still alive and then let the screenwriter
complete the script on the basis of the materials at hand.
Personally, I wanted to work on a feature film, but it is
massively expensive. I cannot even digitize my archive
properly, how can I talk about feature films? Besides, if
you want to make a feature film and work with ordinary
actors, you will not impress the world with that. You need
to invite A–list actors and have good equipment. The one
that we are using now is long–outdated; the whole world
uses different equipment now, only we still rely on such
film equipment.
– You have probably had the chance to meet and talk
to all well–known and unnamed heroes of the war.
Who is your favorite?
– All of them are very dear to me, but how their words
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Most of the footage that
I had filmed – about 60
percent – was destroyed. And
when the Turks blew up the
television building, we lost
completely everything.

impressed me when I met them and how they lingered on my mind is a different question. Whenever I returned from
such a meeting, I kept thinking all night about our conversation, analyzing their words. Leonid Azgaldyan, Monte…
Every single word uttered by these persons gave cause for reflection. They did not say anything for no special reason.
“Jackass” was Avo’s most frequently used word in everyday life. But at military councils he would listen carefully to
every commander and when he started speaking it was simply astonishing: he was a real strategic thinker; he was
born to be a warrior.
By Ruzan Bagratunyan
2016
Filmography
Cameraman
1997 – Unprotected Continent
1997 – Father Gabo
1999 – Symphony
2000 – Sunchild
2000 – The Holy Savior
2001 – Paradise
2001 – Men
2002 – Pride Called Artsakh
2007 – 1967
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Artur Nersisyan was born in 1963 in Stepanakert. He acquired higher
education at the Stepanakert Pedagogical University (Department of
History) in 1985. In 1985–1987, Nersisyan served in the Soviet Army.
From 1988 to 2005, he worked as a TV cameraman, becoming head
cameraman in 1995–1996. In 2005–2006, he was the executive director of
Arvard LLC, and continued his television career in 2007–2011 working as a
program director at NKR Public Television and was promoted to the position
of an executive director in 2011. An author of a number of TV films and
programs, Nersisyan received Vachagan the Pious and Mother’s Gratitude
medals.

We were a link between the city
and the frontline

ARTUR
NERSISYAN
Cameraman

– I’ve been working in television since May 1988. And although I had received different basic education, I made up
my mind to try myself as a cameraman. At first, I was assistant cameraman, and when the war broke out, I started to
use camera as a professional. This is how we began keeping the chronicle of the movement.
– You were planning to create such chronicles from the very beginning?
– No, we didn’t think about anything back then: who knew what was going to be the upshot of it all? We just realized
throughout the whole process that what we were doing was right and appropriate.
The country was at war and no one could stay away from it. For us, everything had started long before, in 1988–
1989. There were regular clashes that gradually turned into war. The war itself started in December 1991. Besides,
the rear and the front were relative concepts in that period. There was no difference for us: in fact, there was no
rear at all. They were shelling both the frontline and peaceful settlements, it did not matter which direction you went,
to Martakert,Hadrut or elsewhere. War was everywhere. To be honest, I don’t like recalling the war, but no matter
how hard I try to forget it, it just does not work.
– This is a natural self–defense mechanism, no one wants to go through pain and suffering again, but it is
your job: you had not only seen it all, but also had to bring the video material, edit it and watch it on the
screen. How was it even possible in the psychological sense?
– At first you are shocked, but then you get used to it. Now, when I look back at all this over time, I am also puzzled
at how we did all that, but then it was something usual and seemed to have become a way of life. Our boys were on
the frontline, and we felt great responsibility to be somehow useful. They carried weapons, you had the camera, and
you had to do your job properly. In addition, we felt that our presence on the frontline was encouriging them and
the city population as well. There was a time when very few residents were left in the city, but we thought that we
had to work even if one or two viewers were left. And in the years to follow, we realized that this work had a huge
psychological impact. People were very depressed, and when they saw that the television was still working, they
thought that everything was not so bad, that not all was lost yet. In fact, we were a link between the city and the
frontline.
– Are there any scenes or events that have impressed you most?
– When you don’t want to remember, you don’t want to single out anything. But there is one thing that I remember
with contentment. Once, there was an ongoing military operation in the eastern direction. A soldier was wounded,
and he needed an intravenous injection, but since it was dark, the nurse did not know what to do. There was a small
lamp on the camera. But the battery was already low. I had to choose – either to go on filming, or switch on the lamp
for the nurse. Of course, I switched on the lamp, and the nurse was able to do her job. It was the only time I did not
regret that the shooting was thwarted.
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– Does war change anything in a cameraman or in a film director?
– War changes not only professionals, it changes human beings in general.
– You said your work had a psychological impact both on the frontline and in he rear. What about today?
– They do play a great role even today. Our video materials have comprised an archive, they have become history.
We were able to make maximum use of the materials at our disposal, both in films and programs created for local
audience and for foreigners. They are part of our everyday lives and are regularly shown on TV, but, certainly, not
as often as in the postwar period. Today, our materials still serve as original source for many films. For example, a
group of filmmakers had recently arrived from the Czech Republic; they wanted to make a film about Artsakh and
they made use of the materials provided by us.
– According to one of our filmmakers, the era of documentaries has come to an end and future belongs to
feature films.
– If we have really arrived at that point, I cannot but welcome that. Feature films just differ from documentaries. The
perceptions of those who have experienced war and those who haven’t seen it are also different. It is possible to make
a great film and show it on different festivals, but it might have nothing to do with war at all. It is important whether
the filmmaker has experienced whatever he has decided to tell about or he simply relied on the words of others.
– Will documentaries help new generation create quality feature films?
– Of course, they will be helpful.
– Why don’t they make such films then? Hundreds of films were made after the World War II. Seventy years
have passed, and they keep making such films up till now, but it’s not our case...
– It does not matter how many times they watch these scenes, what they explore and digest. That’s just not enough:
it’s more about talent. And talent is revealed when there is appropriate backgrund and school. You should ask the
same question in Yerevan.
By Ruzan Bagratunyan
2016
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Ara Sharbatyan was born in 1959, Yerevan. In 1976 he began working at
Hayfilm studio as maintenance mechanic and after completing his military
service he restarted the same job. Later on, he worked as a photographer
at Youth Chamber Theatre. He was the photographer and the laboratory
head at the history museum of the Young Communist League and the senior
methodologist and later the director at Movie Fans club–lab.
In 1987–1992 Ara Sharbatyan studied at the Directing Department of the
East Siberian Academy of Culture.
In 1992 he voluntarily went to fulfil service in the Armenian Armed Forces
as a military cameraman. In 1992–1994 he took part in the defense of the
RA state borders and the Artsakh liberation war. In 1992 Sharbatyan was
seriously wounded, however he left for the frontline one month later.
Since 1998 he has continued to serve as an officer at Armenia’s National
Security Service and the Ministry of Internal Affairs. In 2008 he was
demobilized due to some health issues. Sharbatyan has the rank of Major.
Afterwards he began working at Armenia’s Ministry of Emergency Situations
as a cameraman.
Currently he is engaged in professional and creative activities.
Ara Sharbatyan has been awarded with the nominal weapon, Medal for
Bravery. During his service he received 21 other state and department
awards.
The documentaries shot by him have taken part in Law and Legality
International Festival of detective films and TV programs for five times
winning the primary award for three times and the special award–two times.

We all unite in the face of danger and
become really dear to each other. Be it
for good or for bad, Armenians are like
this
ARA
SHARBATYAN
Cameraman, Director,
Freedom fighter

– It becomes clear from your biology that you started working immediately after graduating from the
secondary school taking your first steps in the famous Hayfilm studio.
– Yes, for a 16–year–old boy, this was a great school. There, I came to know that there can’t be any “trifles” on the
set. Everything is important here. If there is a scene with soil, it has to be wet, because dust is the number one
enemy of the tape. Filming equipment shouldn’t be left in the sun for long; it has to be covered with special sheets,
depending on the weather. I was mostly interested in the technical side of the film production.

– How did you happen to be in Artsakh?
– In 1992 I got a call from the Defense Ministry. They offered me a job at the Ministry. The very next day I started
working at the Ministry’s news department as a cameraman. I was offered work at the Ministry with the help of
Vazgen Sargsyan who I was familiar with since 1981. We got acquainted on the set of the film called Snowdrops and
Edelweiss directed by Levon Grigoryan. It’s widely unknown that Vazgen Sargsyan had a small appearance in that
film. His character was shot down by a German Nazi in that film. In real life he was shot dead by an Armenian Nazi
and this is heartbreaking and painful for me. By the way, Vazgen did not like that film. During the shooting we were
on Elbrus for 40 days, and cinematographer Shavarsh Vardanyan was there too. In 1992, it was Vardanyan who called
me on behalf of Vazgen Sargsyan. So I actually made my way to Artsakh through cinema.

– When and where did you start documenting the Artsakh war?
– For the first time, I started filming in Kapan, where there was a section of the Armenian–Azerbaijani border and
then I went through all hot spots. I want to speak about Vazgen Sargsyan. He only wanted to help the army to the
best of his abilities. He never thought about himself. He appreciated hard–working people and used to refer to me as
Master Arayik. This was an extremely precious characterization for me.
All the materials filmed during the war were entirely under Defense Ministry’s control. These materials were used in
numerous films. My first war film was a result of joint work with director Van Arian. The film was dedicated to Monte
and was titled Monte: who is he? Unfortunately, the film suffered cuts by certain institutions. Tears stood in my eyes
when I was watching it. Monte was a real hero, mystery, whatever he did was unequaled. In Artsakh, people would
swear by his name. I have filmed Monte’s funeral. When you looked in people’s eyes at the funeral, you realized what
we had lost. Monte should have survived, it is sad that he’s gone...
There were war heroes in Artsakh whose names were mostly unknown to the public. I got acquainted with colonel
Rem Mardanyan there: he was a hero, a real hero. He was unbending through entire war. I’ve seen that with my own
eyes and even filmed that scene: bullets were whistling around and he stood still reporting: “The sheep are coming,
the sheep are coming.” He was referring to Azerbaijanis. He had no sense of fear at all.
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– Have you experienced fear yourself?

We must preserve that
victory. Every inch of the
liberated land is important;
it is our safety limit and a
guarantee for which our boys
have paid with their blood.
The reality is this: if we
retreat, the enemy will move
forward. We have secured
our safety limit and keep
standing. We have nowhere
to retreat.

– Of course. But we had to hide our fear, so that others
did not see it. There were 20–25 year–old young men,
how could you give way to fear? We had to encourage
each other, and I often sang along to encourage young
people. For me, filming was a job; I was trying to have a
cold–blooded view on the reality. I thought, come what
will, if I’m destined to die, I’ll be killed anyway. I have to
say that they really shot me and I was wounded seriously
enough, so it’s a miracle that now I am alive and can talk
about this.
I remember an episode from difficult days of the war. We
sat down hungry and tired with other guys and there was
a young man’s body next to us. It was a hard atmosphere,
but we were literally starving. And suddenly it crossed
my mind; I asked the God for a miracle, for a piece of
bread that would fall from the sky. Believe it or not,
there was a miracle. We saw a car approaching and there
was enough food inside...
– What helped us win this war?
– The spirit. And we must preserve that victory. Every
inch of the liberated land is important; it is our safety
limit and a guarantee for which our boys have paid with
their blood. The reality is this: if we retreat, the enemy
will move forward. We have secured our safety limit and
keep standing. We have nowhere to retreat.
A very important part of my career is related to Zinuzh
TV program made at the Department of Public Relations
of the Ministry of Defense. Here I had a chance to work
with wonderful people – Gegham Harutyunyan, first head
of Zinuzh, and then Armen Dulyan, my very dear and
adored Seyran Shahsuvaryan. They were outstanding
managers…
Many names and facts are often forgotten, but there
can be exceptions too. For example, you remembered
me, and I am grateful for that. What is most important
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is the work that has been done. Few people know the
author of the video where at a congress of Yerkrapah
Union of Volunteers Vazgen Sargsyan stood at the pulpit
singing with two of his friends, but this video is extremely
popular and well–known. I think this is important.
I’ve seen the Armenian army from its very beginning;
knowing the army and the character of Armenians, I can
assure you that we will continue our way. Under normal
circumstances, we can hurt each other, bow and scrape,
loosen up, be indifferent, but we all unite in the face of
danger, we become very dear to each other. Be it for
good or for bad, this is how Armenians are…
– If I am not mistaken you not only film but also take
photos.
– Being a cameraman, I’m a ten times better
photographer. And I try to look on the bright side of
life. Frames should be clear, especially mentally; this is
my principle. Photography and filming have much in
common, and I can say this as a director too. In both
cases, you need to catch a glance of everything and
master it.
– What are your views on contemporary Armenian
cinematography?
– This is a sensitive issue. You know, every film studio has
its own soul. Once that soul was on 2 Teryan Street, then
it moved to Ashtarak highway, and where is that spirit
now? I don’t know, because my favorite Hayfilm studio no
longer exists. It was a school, and schools shouldn’t be
demolished.
By Alisa Gevorgyan
2014
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We had to hide our fear,
so that others did not see it.
There were 20–25 year–old
young men, how could you
give way to fear? We had
to encourage each other,
and I often sang along to
encourage young people.
For me, filming was a job;
I was trying to have a cold–
blooded view on the reality.
I thought, come what will,
if I’m destined to die, I’ll be
killed anyway.

Filmography
1998 – Existence: Ten Years of Struggle, 3 series
1999 – To Be or Not to Be
Monte, who is he?
Suiciders

Monte was a real hero,
mystery, whatever he did
was unequaled. In Artsakh,
people would swear by his
name. I have filmed Monte’s
funeral. When you looked in
people’s eyes at the funeral,
you realized what we had
lost. Monte should have
survived...
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Vrezh Petrosyan was born in 1951, in Yerevan. He graduated from the
Architecture Department of the Yerevan Construction College. In 1983 he
graduated from the Cinematography Faculty of All–Union State Institute of
Cinematography in Moscow. In 1976 Petrosyan began working at HayFilm
studio as a director of photography for the feature films. In cooperation with
prominent Armenian filmmakers he has shot numerous feature, full–length,
short and documentary films. As a scriptwriter, director of photography,
cameraman and producer he has made auteur, documentary and feature
films. His works have taken part in various international film festivals
winning awards and diplomas which feature the award received in the
category the Best Camerawork.
In 2011, as the cinematographer of the feature film The Border he received
the RA Presidential Award in the theatre and cinema spheres.
Currently in parallel to filming Vrezh Petrosyan lectures at Yerevan State
Institute of Theater and Cinematography. He has the titles of Professor and
the RA Honored Worker of Art.

The land is protected by those
who live on it

VREZH
PETROSYAN
Cinematographer, Director, Scriptwriter

– I want to stress out in advance that I do not consider
myself a war documentarian, I was just shooting my
films during the war, and they lacked war in the classical
sense. These films contain scenes with real fighters, the
trenches, shooting, even casualties. I’ve gone through the
whizz of the enemy bullets, reached Madaghis, Agdam
and Horadiz through Mrav mountain range and dreamed
of escaping Berdadzor that was surrounded on the three
sides…
I have worked with many directors and have filmed many
feature films and documentaries, but to me, my own
films remain as the dearest ones. I would single out the
films devoted to the Artsakh issue – The Everlasting Class
Break, the Mission to Live, as well as the Тrace of Light
and I Stay with Those Who are Alive.
I think my first serious work in this aspect was The
Everlasting Class Break, a film dedicated to young
freedom fighters. I filmed the materials during the
wartime, right in the trenches. In Martakert region, an
interesting group caught my eye, with 13–17 years old
boys from different regions of Armenia and Artsakh. In
other words, these were children. Rafik Danielyan, a
17–year–old from Martakert, was the eldest in the group
of teenagers and had been wounded five times. Most of
these children came from villages that were destroyed
and looted by the Azerbaijanis. There were guys that had
come from Armenia, with purest patriotic intentions. I
wanted to show in this film that the world’s worst horror
and absurdity comprise this reality, where children
choose the trenches instead of school desks, where they
had no right to be, but they were there. Four of the
teenage boys in the squad were killed...
The film is composed as a meditative poem. It became
winner in the category Best Documentary at first
PanArmenian Vahagni Film Awards.
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I was filming under such
circumstances. I captured
on video whatever I could:
the guys who were defending
the village with a couple of
hunting rifles, the noblest
students who had come
here from Yerevan. Some of
them were jailed, tortured,
sentenced to death and killed
in Baku prisons.

– When did you film your first materials?
– I filmed my first materials in the villages of Berdadzor surrounded on the three sides with enemies. I had a
wonderful friend, Arno Mkrtchyan, who was leading defense units of those villages. I found myself trapped on my way
to his place. We were engulfed with brigands. At that moment seeing my son again was my one and only desire. In
the end, I was fortunate enough to get into Russian soldier’s car with my friend Valery Balayan and somehow reached
Shushi where there were Azerbaijanis. They couldn’t even imagine that there could be an Armenian in the Russian
car. Thus I made my way to Stepanakert and then reached Yerevan on a helicopter. The materials filmed in that
period are very dear to me. In fact, in the dangerous and erratic period when special police forces swarmed all over
the region and a passport regime was imposed, I stayed at Hin Shen and Mets Shen villages that were three times
seized, looted and destroyed by Azerbaijanis who had left these villages and then came back again. I was filming
under such circumstances. I captured on video whatever I could: the guys who were defending the village with a
couple of hunting rifles, the noblest students who had come here from Yerevan. Some of them were jailed, tortured,
sentenced to death and killed in Baku prisons.
My friend Arno Mkrtchyan suffered the same fate in one of Baku prisons. But there were also those who miraculously
escaped that agony. I kept the video material as a precious relic, which later became the basis for the film The
Mission to Live. The film tells about these people – their heroic and selfless behavior, conscious and committed
struggle, their determination not to surrender their native land to the enemy. The film also tells the story of these
wonderful but emptying villages, which is the worst thing for me. One of the lead roles in the film belongs to the
poet Eduard Safaryan, who was miraculously released from the Baku prison and who is also the co–scriptwriter of
the film. Another character, Garnik Arustamyan, also known as Arge (bear) Gago, had been sentenced to death,
but miraculously returned to his home village. In the film, Arustamyan says, “No one can expel me from this village
anymore.” However, many of the fellows, who fearlessly defended their home villages in those difficult years, now live
far away, carrying on trade in some Russian provinces to earn daily bread.
After the war, Artsakh has enjoyed great resurgence, sometimes I am surprised to see new buildings instead of
the ruins, but despite all this, there are, unfortunately, emptying villages. Berdadzor is a corner of paradise: it has
wonderful nature, forests, streams, but people have left it, they are not coming back from Moscow. Isn’t it possible to
create such conditions in Berdadzor, Karvachar or in other liberated place so that people would come and put down
new roots there? I think the steps taken in this direction are far from being sufficient. Today, many things are beyond
my understanding. Maybe I cannot imagine the depth of all the difficulties, but I know one thing – resettlement of the
liberated lands is our primary mission. The land is protected by people who live there and, of course, let’s not forget
about weapons.
In 1994, right after the war, we decided to film a motion picture. An interesting creative team was formed. We
traveled to the village of Umudlu in Martakert region to start the filming process. The Azerbaijanis had just left
the village. The script to the film titled The Karabakh Unfinished Diary was written by Edik Khachikyan. This was
essentially the first feature film about the Artsakh war, and was shot entirely on a filmstrip, with professional actors
and crowd scenes. The filming process was full of dangers and adventures. I have to admit that although I had been
on many battlefields with my colleagues Arto Khachatryan and Levon Karapetyan, we found ourselves in a more
dangerous situation in peacetime, during the filming (the car with actors was blown up by a tank mine left by Turks;
the actor Davit Hakobyan unknowingly opened fire from a loaded weapon in the direction of the filming equipment
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and a great number of other such episodes). In fact, twenty–five guys from the Special Forces had joined us in
Yerevan to ensure the safety of the film crew and generously featured in the film.
– Why don’t our young people watch these films that were made at such a great cost?
– Probably, the soap operas full of characters with crooked mouths, using slang words leave no place for heroic
stories. The Everlasting Class Break was screened only once, and The Mission to Live has never been shown on
television. Perhaps the reason for this is that such films lack happy endings and reveal various problems and issues...
Frankly, I do not have much desire to show those films either. Perhaps, it is right to make films with correct
propaganda accents that are more accessible and understandable to the younger generation. The war is not over
yet...
By Alisa Gevorgyan
2013
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Filmography
Cinematographer

Scriptwriter, Director, Cinematographer

1983 – Whose are you, old men?
1984 – Earth and Gold
1985 – Captain Arakel
1985 – April
1988 – The Coldest Winter since 1854
1989 – Repeated Be All…
1989 – Wind of Oblivion
1991 – A Voice in the Wilderness (co–cam.)
1993 – Forest Hospital
1994 – Last Station
1995 – Unfinished Diary of Karabakh
1995 – Where Are You Going? (co–cam.)
2006 – Return of the Poet (co–cam.)
2008 – Border
2014 – Endless Escape, Eternal Return

1992 – The Echo of Silence in the Desert
(Thirsty Source)
1996 – The Break that Lasts Forever
1996 – Karen Jeppe: The Danish Mother of Armenians
2003 – I live with the living
2006 – Trace of Light
2005 – Frid (Monologue of a Sculptor)
2011 – The Mission to Live
Scriptwriter, Director
2014 – Another Homeland: Diaries of Maria Jacobsen
2016 – Poem about a Lonely Wolf
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Dmitry Pisarenko was born in 1971 in Yerevan. A
graduate of the Department of Russian Language
and Literature at Yerevan State University (1993), he
also studied at The Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration (National
and Federal Relations Department) in 2013.
In 1992–1993, Pisarenko worked at A1 independent
TV channel, contributed to Russian Vesti program
and WTN Western news agency. From 1993 to 2001,
he was the resident correspondent of Russian НТВ
channel in Armenia and in 2001–2006 Pisarenko was
promoted to the director of the НТВ North Caucasus
Office. From 2006 to 2007, he also produced the TV
project, entitled “Today: Summarizing Project with
Program Kirill Pozdnyakov”. In 2007–2009, Pisarenko
also worked as the reporter with Vesti (Russia 24)
full–time news channel. In 2009–2015 he headed
the communications department of the directorate of
Russian Railways JSC. Today, Pisarenko is director of
Sputnik News Agency/Radio Sputnik–Armenia.
After the Karabakh war, Pisarenko continued conflict
reporting, working in many other hot spots of different
parts of the world, including Georgia, North Caucasus,
Central Asia and Iraq.
Pisarenko is also the winner of Russian Interior
Ministry’s annual “Shield and Pen–2005” awards, in
“Hot Spot” category, and has received a number of
decorations from Russian law enforcement agencies.

Artur Apresov was born in 1972 in Baku. A graduate of
Yerevan Electro–Technical School (1990), he joined the
A1 independent TV channel as assistant cameraman in
1992, then was promoted to cameraman and started
working at Mir TV company’s Armenian office in 1995,
and then joined the correspondent station of Russian
Vesti program in 1996. In 1997, Apresov became head
cameraman of Armenian 2–nd TV channel, in 1998
– А13 TV channel, then worked at Good Morning TV
show of Armenia’s First TV Channel and became the
director of Otar Khagher (Strange Games) talk show
(2001). He has produced five TV series on Armenian
First TV Channel since 2007 and was appointed
Deputy CEO on Human Resources of the First TV
Channel in 2013. A year later, in 2014, Apresov
became television producer of European Media
Group’s RussiaTV channel, and was appointed general
producer of ARTN Los Angeles TV Company in 2016.

We are happy: we realized the value of
friendship and commitment through war

DMITRY
PISARENKO

ARTUR
APRESOV

Reporter

Cameraman

“I’ll ask cameraman Artur Apresov to join me. We were together in Artsakh in 1992–1994, so we’ll talk about that
together. Apres and I, wе are like family,” said Dmitry Pisarenko in response to my invitation for interview. They
sat side by side, recalling different episodes from war and knocked each other on forehead in a manner developed
throughout long years of friendship. Only they knew the real meaning and value of that gesture.
– When and how was your first joint trip to Artsakh organized?
Dmitry Pisarenko – I was a State University student and contributor to the Russian section of The Republic of
Armenia newspaper. As a reporter, I went on a work trip to Artsakh in 1992 and was even injured there; it was
shrapnel wound. Then I read a newspaper ad, saying that A1 TV channel sought reporters. I went to their office and
got the job. The channel’s director Mesrop Movsisyan sent me off to Artakh. We were leaving in the morning by
helicopter. Cameraman Artur Apresov arrived that February morning at the studio. He was wearing a shirt jacket
that day and did not know that he was traveling with me to Artsakh. We flew to Martakert and met the Commander
Samvel Karapetyan (Oganov). I am Russian and Apres is a Russian speaker. Apres came from Baku. His family barely
escaped the pogroms there. It was from the helicopter that I first saw the endless flow of Armenian refugees on the
Lachin road; they had escaped Azerbaijani pogroms and atrocities. At that moment I thought about the miseries of
Armenian refugees in 1915. In a word, we arrived there and filmed our first hot battle.
– All at once? You arrived there and started filming military operations? Dmitry, you had previously traveled
to Artsakh and had done some filming, but you, Artur, were on the front for the first time. How did you find
your way around and start to work? What about the danger?
Artur Apresov – There was no danger. I did not feel it. It was very interesting for me. We all knew what to do. The
guys were fighting the war and I had to film it as better and impressive as possible. My work was hampered by my
jacket, so I took it off and threw it to Dima. I took my camera and ran ahead. Our guys kept fighting and moving
forward, I ran ahead of them to film everything from the front. I reached the bottom of a hill, turned around and
started filming our offensive. Dima was with our fighters, holding my jacket in his hand. We were exchanging strange
words and gestures, but it was simply impossible to understand each other at that moment.
Dmitry Pisarenko – Apres was moving his way through and filming, my words sounded more like unclear and
inarticulate noise, but I was trying to tell him he was insane, that he could get caught in the crossfire, while he kept
moving ahead of our forces. I kept repeating: “Who would believe that you filmed the battle from the front and not
logically from behind?” You know, those are moments that seem like hours. In such cases, your senses become more
subtle: you are no longer a man but a beast, driven by self–preservation instinct, ready to destroy the enemy with
whatever possible, if not with weapons, then with your bare hands.
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– Have you ever had weapons? Did you take up arms?
Many journalists say that they had to carry weapons
alongside the microphone and camera.
Dmitry Pisarenko – I either had to take arms, go to
Artsakh and never come back to Yerevan until the war
was over, or I had to follow the path of my journalistic
duty. I could not choose both. Besides, the work of
reporters was very important in those years. A number
of political decisions depended on our reports. Apres
and I did not take arms, but we lived like others. We ate
the same stale bread with a piece of butter and a little
sugar and drank the same warm water. We guarded the
positions together with the fighters. I stood the watch in
the daytime, Apres – at night.

We were in open fields and
forests most of the time.
There was no electricity
there and it was impossible
to charge the camera
batteries. That’s why I had
to use my equipment in an
energy conserving mode. I
was filming something and
Dima would say that there
was no sufficient material,
but he knew we had to use
the battery with care.

Artur Apresov – We did not have weapons, because
we realized that they hampered our work instead of
helping us. Just imagine, the cameraman is running with
a camera in one hand and a gun in another. You cannot
work like that. We went to Artsakh not to fight with arms,
but to wage propaganda war. But I’ve had a weapon for
a short time, and it was a very good one. During one of
the battles, we seized a Turkish position. I went ahead
filming and approached their machine gun. I put my
hand on it and said, “This is mine.” The guys all agreed:
“That’s your well–deserved trophy. You approached it
first, so you take it. That’s the rule of war.” I took the
machine gun, but what could I do with it? I saw they had
no machine gun on one of our tanks, the guys asked to
give that to them and I agreed.
– But I have heard many times that reporters carried
weapons anyway. It was war. Who knew what might
happen? God forbid! You could be taken captive.
Dmitry Pisarenko – There were images, faces and
episodes that have impressed me much. I remember
once a tall man came up to us and asked in Russian,
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pointing to the camera: “Is it professional? ....Mine is
professional too.” And he showed us his big kitchen–
knife. He had been a butcher in Stepanakert and then
became a freedom fighter. Then he went on in Russian
again: “Are you Russian?” I replied in Armenian, saying
very proudly that I was Russian by nationality, but was
born and raised in Yerevan. He pointed at Artur, saying:
“If they catch him, they will simply kill him right away,
but if they catch you, they will cut your ears and nose
and hide your body. Then they will show you on their
television arguing that you were a Russian mercenary
fighting on the side of Armenians. So just take these
grenades and keep them. Maybe one day you’ll need
them. Who knows?”
When I speak about this now, it seems like a nice story
or a movie, but it was the reality. We did not even think
about such things: what if something happened to us?
We all had houses, families and we all had mothers.
Artur Apresov – From that day on, we always carried
grenades with us. What if one of us was not brave
enough to pull the pin of the grenade? At least the other
one would do that.
– And what kind of journalistic and video trophies
did you win?
Dmitriy Pisarenko – Although Apres was the one who
was filming, I will speak for him. We even got nicknames
in Karabakh. After one of the battles, we sat together
with the guys, pushed the rewind button on the camera
to watch the footage. And then one of the locals said:
“Hey, that’s my butt, and this one is yours….” So they
started calling us butt shooters.
We often come across documentaries dating back to
1941–1945 and dedicated to the Great Patriotic War.
These materials comprise a historical chronicle. And the
footage filmed by Apres has the same value. Time will
show that. All TV archives contain excerpts of footage
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I first saw the endless flow
of Armenian refugees
on the Lachin road; they
had escaped Azerbaijani
pogroms and atrocities. At
that moment I thought about
the miseries of Armenian
refugees in 1915.

filmed by him. Many people attribute those shots to themselves. Well that happens, right? Our materials were
broadcast by Reuters, TF1, Vesti, as well as other foreign and Russian media. When Armenian TV channels switch
on the national anthem every day at midnight, it is usually accompanied by a series of scenes. You should have seen
them: a wounded soldier is being carried on a stretcher. The scene was filmed by Apres. I was standing next to some
bushes, then I stepped away and a shell struck the scrubs right a few seconds later. I would probably stand there
if Apres did not pull me away. When I stepped away and the shell fell, two of our soldiers were wounded. And the
soldier lying on the stretcher was one of them.
Artur Apresov – We were in open fields and forests most of the time. There was no electricity there and it was
impossible to charge the camera batteries. That’s why I had to use my equipment in an energy conserving mode.
I was filming something and Dima would say that there was no sufficient material, but he knew we had to use the
battery with care. Dima and I could travel across the entire territory of Karabakh. This might sound pretentious, but
they really trusted us in Karabakh. It’s no secret that during war you cannot film and broadcast everything. Dima
is Russian, but our guys knew that he never crossed the line and that he would not harm the interests of Artsakh.
War is full of many unexpected things: you have to be very careful, to watch out not to miss a thing and manage to
capture it on video.
During the liberation of the village of Mets Shen in Martakert, we reached the Turkish positions. We were going
up and suddenly saw a silhouette in a great–coat. Our guys did not wear great–coats, so we realized that it was an
enemy. When he tried to draw a gun, a 15–year–old boy from Hrazdan was faster and gunned him down immediately.
It only lasted a few seconds. The man in the great–coat fell down. I filmed that scene. He was still alive and our guys
decided to finish him, so that not to let him suffer any longer. I remember that day we did not have any losses, but
some 10–15 Turks were killed.
– Images, however, not always become shots on the videotape and many of them are engraved in memory,
aren’t they?
Dmitry Pisarenko – When you hear the whistle of a shell over your head, telling yourself that it’s going to hit you
right now, you feel so small, you feel powerless. And when the shell falls away from you, you start taunting yourself,
calling yourself a coward, a weakling, not a man. You cannot capture these feelings on video, but you still experience
them.
Artur Apresov – There were episodes and scenes that I did not shoot just to save the camera battery, but these
scenes are still on my mind. I still remember how we tumbled during the shootings. It’s just a bullet and if it hits
you, then it’s over. If it does not, then you are lucky. Dima never stepped away from me far than a meter. He would
tumble during the shootings and would wait to see if I made it through.
Dmitry Pisarenko – We were setting world records on tumbling. In fact, it saved our lives. There were episodes that
seemed insignificant at first, but they gained great importance afterwards: they become very valuable, irreplaceable.
The fighting can last a second, but life goes on after the fighting stops. And during that time human relationships
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are formed, people become dear and indispensable for each other. I remember we had liberated the village of
Harutyunagomer in Martakert region. The village was empty. We entered a house to stay overnight. There was a guy
from Leninakan, named Felo. He found a baby crib somewhere. The crib was perfect for him. He was only 1.20 m
tall. And imagine how he brought in the crib and offered to share it with someone.
Artur Apresov – We keep talking about war, but someone had to see us off to Karabakh… It was Dima’s
grandmother, an elderly lady of Lithuanian origin. A woman of noble blood, she is a hundred years old now. She
would fill us with good food and cheerfully see us off to the work trip. We all have grandmas, but Dima’s grandma
is different. She never whimpered or snuffled. She would see us off jauntily, so that we could return home safe and
sound.
– So you owe your 25–year–long friendship to the war.
Dmitry Pisarenko – Let me tell you about one episode and it will all become clear to you. One night, we had to
sleep on dried hay. Apres used his camera as a pillow. He put it under his head and fell asleep. He was wearing a
shirt jacked, and I had a coat kept from my student years. The coat was so small it would fit a fifth–grade schoolchild.
But still it was better than Apres’s jacket. I am one year senior than Apres and I’ve always treated him like an elder
brother. I took my coat off and covered Apres with it. Then I arranged myself back–to–back with him to warm up and
fell asleep. I woke up at night and saw that I was covered with the coat, not him. I thought it had probably slipped
off, so I gently covered Apres with it again. When I woke up in the morning, I discovered that I was still covered with
the coat. It turned out that Apres, in his turn, was attentive to me like a younger brother… We were young boys,
but the war turned us into men. Being Russian, I still wanted to help Apres who was born and raised in Baku, to get
to know and love Armenia and Artsakh. Believe me, we are happy, because we realized the value of friendship and
commitment through the war.
Artur Apresov – I cannot describe our friendship with pathetic words. I’ve just told Dima one thing and he
immediately agreed with me. He understood and admitted that I’ve really hit the spot: we are friends for life.
By Naira Paytyan
2016
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Filmography
Cameraman
2009 – Three Comrades
2009 – The Krestograd Diary
2009 – The Killed Dove
2009 – Taxi Eli Lav a (My Lovely Yerevan)
2007 – Nothing will Stay
I still remember how
we tumbled during the
shootings. It’s just a bullet
and if it hits you, then it’s
over. If it does not, then
you are lucky. Dima never
stepped away from me far
than a meter. He would
tumble during the shootings
and would wait to see if I
made it through.
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Hakob Poghosyan was born in 1967, Yerevan. He started working at the
State Committee for Television and Radio of Armenia immediately after he
left school in 1984. A year later, he joined the army. After coming back he
took retraining courses at the Pedagogical Institute after Abovyan and then
continued studying in Moscow. Later, he also participated in professional
training at the Armenian TV studio. He worked in public television until
2005.
In 1995–2010 Poghosyan worked as a cameraman and photographer
at Armenia and Yerkir Media TV channels, as well as Armenia fund,
Investigative Reporters NGO, Hetq newspaper and Versus Studio.
In 1989–1994, Poghosyan regularly participated in the military operations
aimed at the defense of Armenia’s border and Artsakh within Khaldi and
V. Ayvazyan Yerkrapah volunteer detachments. In 1992, he joined Shahen
Meghryan’s Yeghnikner (deer) guerilla unit. Poghosyan was wounded in the
leg, hand and received a shell–shock during the liberation of Tonashen on
March 27, 1993. He was later transferred on a helicopter to Stepanakert
and then to the Mikaelyan hospital in Yerevan to receive a treatment. In
May 1993, not fully recovered, he returned to Shushi and joined a battalion
under Zhirayr Sefilyan’s command, where he was again injured on the
outskirts of Jabrail in September. Before May 1994 he participated in all the
battles.
Hakob Poghosyan is a member of Armenia’s Yerkrapah Union of Vounteers.

War does not take the best of men,
they depart on their own”

HAKOB
POGHOSYAN
Cameraman, Freedom fighter

– When the movement of 1988 began, I was mostly working on photography. I happened to be in Artsakh in
late 1991, and before that, I was filming materials for Horizon TV in border regions of Armenia – Noyemberyan,
Shamshadin, Yeraskhavan, where the situation was already tense. I have to say that indirect connections with Artsakh
were established in 1989 when children came from there with the support from Young Communist League and
were sent to camps. It happened so that Yak–40 airplanes returning from Kazan with 80 children on board weren’t
allowed to land in Stepanakert, as Russian troops and Azerbaijani Special Police Forces had closed the airport. We
had to keep some of the children in Yerevan for about a week, in the Pioneer Palace located in Nork (Armenian
Church Youth Center now). During that time we were sending letters to the children’s parents to keep them updated
about their state. Thus, I got in touch with many people from there and we established ties with Artsakh.
In 1991, I went to Edillu village in Hadrut region, where Manvel Grigoryan’s unit was deployed. Three days after
returning to Yerevan, I decided to leave for Artsakh again; this time I planned to go to Stepanakert, but the road
to the city was completely blocked by Russian troops. I managed to enter the city somehow. With the help of Artur
Mkrtchyan, chairman of the Supreme Council, I was able to join the troops that had arrived from Armenia and began
filming. During that time, I also filmed the arrival of European and Iranian delegations, as well as Boris Yeltsin’s visit.
Let me recall one episode. The Europeans had expressed desire to visit Karintak village, where 14 were killed and the
village had organized active self–defense. Arthur Mkrtchyan agreed to arrange their visit, but on the way from the
village of Shosh to Karintak, the Azerbaijanis opened fire. When the shooting stopped, Artur Mkrtchyan offered to
go ahead and enter the village, but the Europeans refused to move forward, saying the situation was clear to them.
When we went back, Mkrtchyan promised to take them to Shushi in March, making a short cut. He was hinting at the
possibility of Shushi’s liberation in March.
After that, I participated in the battles for liberation of Malibeyli, Krkzhan, Gharadaghlu and Khojaly. In Gharadaghlu,
a guy who was more known as Arj (Bear) from Arabo unit was killed. I made a tablet on which I wrote “Arjadzor” to
rename the village and perpetuate his memory. Perhaps, we weren’t consistent at that time, and I suppose the village
now has a different name.

– The Khojaly events have become a subject to serious speculations over the years. Every year they set up a
wail accusing Armenians of committing genocide in Khojaly. As a witness to those events, what can you say?
– I can only say what has been repeatedly stated by the Armenian side. A corridor was opened in Khojaly for civilians
to leave quietly. When we were in the village, some helicopters appeared in the sky showing no intention to help
the locals and went away. It cannot be ruled out that these helicopters opened fire at people. Khojaly was mainly
inhabited by the Meskhetians and the Azerbaijanis were able to take such a step to play their dirty political games and
to discredit Armenians. For me, one thing is clear: the Armenian side had opened a corridor for civilians and had no
intention of killing those people.
In March 1992, I went back to Artsakh, Artur Mkrtchyan’s words about capturing Shushi were haunting me. We
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This was an imminent war
and had to burst out.
It was enforced on us, but
we were able to liberate
our land as a result and to
strengthen our border.

didn’t succeed in March, so I returned to Yerevan and
left for Artsakh in mid–April with a new camera. On May
6 I was on my way to Stepanakert from Hadrut, when I
learned that our guys had started operations in Shushi’s
direction, so I joined a group of young men who were
heading to Shosh.
The materials filmed in Shushi are aired on television to
this day.
For some reason, they rarely talk about the events of
Janhasan–Kyosalar, although they make up one of the
most significant episodes of the war in Artsakh. This was
an imminent war and had to burst out.
It was enforced on us, but we were able to liberate our
land as a result and to strengthen our border. I don’t
want new war, of course, but if our neighbors plunge
into adventure again we may also be able to fortify the
border in Tavush region, where the situation is very
unsettling. Farmers are unable to cultivate their land in
peace.

– And how valuable is this victory today?
– Everything depends on the attitude of the authorities.
The Soviet government was offering books, films,
television programs on the victory in the Great Patriotic
War. There is no campaigning on the victory in Artsakh
war, as such. One or two events organized annually
are not enough. The guys, who should be proud of this
victory, are not able to do it today. On the Day of Victory
they gather in groups, go to Artsakh to congratulate each
other in some God forsaken place and that’s it. Freedom
fighters gather only on sad occasions today. On the
one hand, they meet on funerals and feel sad, but are
also happy to see each other on the other hand. Victory
Day should be organized so that everyone can heartily
rejoice and be proud of this victory. Social problems of
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war veterans should be solved. But what is happening
now? Those who have absolutely nothing to do with the
war and the victory, enjoy success, because they adroitly
manage to obtain some documents and even receive
titles and awards. Someone is always somebody’s cousin
or other relative. The so called Armenian mentality
works here – if you have a stamp in your hand, you can
use it to meet your own needs. I don’t want to dwell on
this phenomenon; similar mechanisms work with the
participants of the Great Patriotic War.
I am currently photographing those who are still alive.
At times, you talk with someone and immediately
realize that he has nothing to do with his stories. Of
course, there are also cases when a person tells about
a guerrilla squad, and I feel as if I have also been a
member of that unit. I used to be a member of Shahen
Meghryan’s guerrilla unit, and those stories are very
familiar and dear to me. Many of guerilla fighters do not
like to talk about themselves, fearing that people might
misunderstand or even laugh at their stories, for the
actions of guerrilla forces are actually beyond reach of
ordinary people.

– What are you busy with now?
– Today I prefer the photography to video camera.
People become so pathetic in front of the video camera,
but I think the silence of photographs is more expressive.
I find it difficult to make films today, even though my
video materials have been used in many films. For
me it is difficult to shoot a film today, for instance,
about Shahen Meghryan, someone that I used to know
personally. It’s such a heavy responsibility; you may
simply fail to present him as he was. I’d like to tell a story
about Shahen. His home village of Gulistan was under
siege, but his guerilla unit was able to get inside. Shahen
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The Soviet government was
offering books, films, television
programs on the victory in the
Great Patriotic War. There is
no campaigning on the victory
in Artsakh war, as such.
One or two events organized
annually are not enough. The
guys, who should be proud of
this victory, are not able to do
it today.

entered his family house and took his favorite book By Mushegh Ishkhan with him. In Artatap, he told me to bring
some river water, then he sealed the pot and gave it to our helicopter pilot with these words: “Give this to Zinavor
dayi (uncle) (he was referring to his father), tell him this is the water from homeland and we’ll soon enjoy it.” I have
seen elderly residents of Shahumyan, who believed they would return to their homes, and they stood side by side
with young people, fought with arms, helped them to the best of their abilities. Shahen Meghryan’s guerilla forces
have had an enormous impact on the liberation of Kelbajar (Karvachar). In fact, created on June 13 1992, this was
the first guerilla unit in the history of the Artsakh War. On April 4 1993, the unit entered Gulistan. Shahen was killed
on April 17. Our boys left Shahumyan and the issue is closed to this day.

– They say war takes the best of men.
– It’s not war that takes them away; the best of men depart on their own, as they always go forward, appearing in
most dangerous places.
By Alisa Gevorgyan
2014
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Gagik Simonyan was born in Yerevan, in 1954. In 1973–75 served in the
Soviet army. In 1977–83 studied in Kharkov Institute of Economics and
Management, Moscow Institute of Television, was qualified as a high rank
director and TV cameraman. Since 1976, for about 30 years has worked
in television (Television and radio state committee of Armenia), later on
in Public Television of Armenia covering in his route the position of a
TV cameraman and passing to news programs (“Lraber”, “Haylur”), art
director of “Artsakh” studio, founder and art director of trade–marketing
agency, advisor to the executive director of TV company, vice director
and chief producer of “Yerevan” studio of TV films. He was also head of
“Hovnanyan International” Ltd. Recreational centre (2001–2002), Head
of “Horizon” news division in Shant TV (2002–2003). In 1988 was sent
to Stepanakert to establish Nagorno–Karabach TV company and worked
as the chief operator up to 1990. Currently lives and works in Moscow,
has founded a studio, shoots documentary films and programs for the 1st
Channel. In 2010 – 2011 was the creative director of internet channel tvarm.
ru, in 2012–2013 was the chief director of TV channel “Day”.
Was awarded diploma of “Intervideniye”, special prize of “Ostankino”, first
prize “Video Art”, “Vachagan the Pious” Nagorno Karabakh medal.

The shootings were not as terrifying as
the eyes of Azerbaijanis that I saw in
Shushi

GAGIK
SIMONYAN
Director, Cameraman,

– The age difference does not seem to matter here,
and I find it difficult to refer to you with “Mr.
Simonyan.” Perhaps it is because you are still the
same young, crazy, Fair–Haired Gago for those who
know you. The familiarity of the conversations about
you has been passed over to me, so I would prefer
not to refer to you with “Mr.”.
– Much better, what “Mr. Simonyan”? My name is Gago
and that’s it. But I have to warn you beforehand that
I cannot tell much about myself, I don’t remember
everything. Ask others, they are more likely to remember
things and never forget anything. Besides, I prefer
working and not speaking.
– You stood at the origins of the Karabakh movement
as an eyewitness and as a documentarian. Someone
else in your place would have owned a media
company now, having his photos and impressive
biographical stories on newspaper front pages. Yet,
there is not a single line about you on the Internet,
films and press. The only and most recent story
about you dates back to 2006.
– I don’t like talking about myself. I prefer to start
everything from scratch, with fresh departure, new
ideas and interesting thoughts. I can set up a television
station from the very beginning. I can always invest my
experience and knowledge to train new specialists. But
the past needs to remain in the past… there are painful
things that I do not want to remember. They really hurt
me.
– In the past you created the Artsakh Television and
chronicles of the war from square one. Tell about
that, let those who are unaware of that fact learn the
truth. Even present day events would not turn into
history if not for the documentary filmmakers.
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When they asked the guys
on the frontline what they
needed, they said weapons,
and when the same question
was addressed to me, I said
– a camera and video tapes.
I used to search these things
out somewhere and give them
to locals or send to Berdadzor
and Shahumyan to do the
filming on the spot.
... Where are these video
materials now? Perhaps in
some British or American
archives.

– On February 1988, I stepped into Stepanakert. There were four of us, all from television – director Nikolay
Davtyan, reporter Bakur Karapetyan, cameraman Gagik Mkrtchyan and me. Shahen Meghryan asked us to travel
to Shahumyan and capture on video the incidents that were happening there. The Turkish inhabitants had thrown
stones at Armenians and their cars. We interviewed Armenians on the roads and in hospitals; they had been beaten
up and wounded. That was the very first time I met Shahen Meghryan and got acquainted with him. Armenians had
set up checkpoints for security reasons and were inspecting cars. Then we entered Martakert: they had already
started to organize rallies there. We went along and reached Stepanakert, where a decision was being taken about
separation from Azerbaijan. KGB and Azerbaijanis were monitoring the situation closely, so I had to put the camera
in my bag and resort to secret filming. Everything was new to us – hot spots, interethnic tensions. I was not only a
cameraman, but also an editor who worked at night to send materials to Armenia, Russia and other countries.
– Have you ever been forced to take decisions on your own and find ways out? The life in Artsakh was
extemporaneous and unpredictable, wasn’t it?
– When they asked the guys on the frontline what they needed, they said weapons, and when the same question was
addressed to me, I said – a camera and video tapes. I used to search these things out somewhere and give them to
locals or send to Berdadzor and Shahumyan to do the filming on the spot. I was forced to set up media stations in
Artsakh on my own initiative. I realized that we needed the video materials not only to be shown at that time, but to
preserve them for the history and for future generations. Where are these video materials now? Perhaps in some
British or American archives. I often come across the footage that is used randomly and attributed to others. This is a
copyright infringement.
– It goes without saying that copyright protection is out of question in our reality. But you probably did not
even think about that at that time. The establishment of the Artsakh Television was your main mission.
– On instructions of the State Committee for Television on Radio of the Soviet Union, a television station had to be
opened in Stepanakert. And four of us, all staff members of Armenian television, were delegated to Artsakh for
that very purpose. The leadership of Armenia’s Television and Radio Committee, and particularly Stepan Poghosyan
and Grigori Khachaturov made sure the newly–created television was provided with modern equipment. Thus
we made our first steps in Artsakh. The domestic discontent in Artsakh and protests against Azerbaijan were just
emerging. I filmed the first waves of that struggle, its further progress and developments. I also filmed the silent,
lifeless Stepanakert before Shushi’s liberation. The streets were empty, everyone was in shelters. The city was under
bombardment. I was filming the basement life of the Artsakh people. I filmed and taught to film those who had to
continue our work on Artsakh Television.
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– How did Azerbaijan respond to the fact that Stepanakert had its own television?
– Shushi was still controlled by the Azerbajani side. So they established their own television in Shushi, opposing to
the one in Stepanakert. They were watching programs and news coverage provided by the opposite side to campaign
against each other and organize televised debates. The Karabakh issue was emerging. The political conflict was being
transferred to the ethnic dimension. War was brewing.

– So information war was actually unleashed too. And you were filming both of them as a part of history.
After the peaceful reality in Yerevan you had to witness shootings and explosions. Wasn’t it frightening?
– The shootings were not that frightening; we had got used to them. You don’t see your enemy in that period, you
only see the consequences of his actions. It’s easier that way. The eyes of Azerbaijanis that I saw in Shushi were more
fearsome. Seeing the enemy at close range is terrible.

– Did you see them while Shushi was still controlled by Azerbaijan?
– Yes. Ludmila Asoskova from the Soviet State Committee for Television and Radio had arrived in Karabakh to check
how Armenian and Azerbaijani TV stations were working. We went to Shushi on a car. We only thought of not getting
caught by locals. They were very aggressive and even provoked an incident. I don’t know what would have happened
to us if not for that Russian woman. Asoskova told them that if they didn’t let us go that would cause all–Soviet
scandal. The Azerbaijanis had to grind their teeth and let us leave Shushi.

– I assume that you never went to Shushi again after facing such danger.
– I did go there. I’ve been in Shushi for four times before its liberation. Once, Haylur and Russian Vesti news
programs organized a “Peace Campaign”. The Azerbaijani and Russian reporters visited Armenia, while Armenian
and Russian journalists went to Baku. I was working with the Azerbaijani journalist Vayid Nakhish. He demanded that
the KGB officers accompanied him, allegedly to protect him. I went to do some filming in Shushi with him. We were
met by Russian soldiers but they did not allow filming in Shushi just to avoid possible clashes, tension and skirmishes.
We also worked with Vayid in Stepanakert. I did my job in line with expectation. Everything went on smooth and
normal. No one prevented the Azerbaijani reporter from working in Stepanakert, but he was planning a provocation
and trying to instigate a fight. We realized that he had arrived in Stepanakert not to work, but rather to create an
uproar and go back home as a hero. The Azerbaijani set up a wail that Armenians had beaten him, etc. Of course,
there was no such a thing.
414

– The representatives of central television often visited Artsakh where you were working too. One might
assume that this led to regular cooperation with various journalists, including those from Russia.
– We aimed to fight against wrong, one–sided comments made by Russians when their interests coincided with those
of the Azerbaijanis. We wanted to present the real state of things and the true grounds of our struggle. The next time
I went to Shushi with Russian journalist Mikhail Beketov. This time, we were accompanied by a local from Artakh –
Sergey Hambardzumyan, Sego.
I was teaching Sego how to use camera so that he could continue my work in Artsakh Television. I had a camera in
my hand; I was filming, while Sego got my back. The Azerbaijanis were watching us furiously. They were shouting
hysterically, trying to prove that the Armenians of Shushi had been throwing stones at them and burning their
houses. We felt that tension was growing and it could lead to severe consequences. “That’s it. Let’s go. Be quick!”
Sego whispered in my ear. We sat in the car and rushed out before Azerbaijanis would do anything. Then we saw that
those rascals had burned Sego’s back with a cigarette. The boy had been so strained that he had not felt anything,
standing still. Sego… He was learning the profession of a cameraman, but was enlisted in the army and became a
commander. Sego was my friend, a wonderful guy...

– You speak about Sego with regret, in the past tense.
– Sego is gone. He was killed in Khojalu by mercenaries fighting for the Turkish side. Sego dreamt of seeing Shushi
liberated and I promised him that I would film Shushi after its liberation both on his and my behalf.

– Did you keep your promise?
– I stayed in Artsakh until 1990: my contract expired and I returned to Yerevan. The Shushi liberation plan was
being developed. I went back to Stepanakert on my own initiative. I was art director of Artsakh studio in Armenia’s
Public TV. At first, I went to Zhirayr Sefilyan’s unit, but they moved towards Lachin to liberate Berdadzor. I joined
Felix Gzoghyan, chief of staff of defense forces. I asked him to take me to the command post on an off roader. He
agreed, and when we reach the post, he said: “We will enter Shushi when there is a good moment.” I filmed the
bombardment and work of communication agents all night. In the morning, I approached Shushi with the first
soldiers. A part of the chronicle filmed by me has been shown in season and out of season and due to that, in my
opinion, its historical value has been discredited.
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– There I disagree with you. These were very inspiring and emotional scenes. I can watch them over and over
again and never get tired. I can still see those scenes: the truck starts off and the nurse spreads water after
the soldiers (for good luck). The truck moves up and there are dead bodies of the Azerbaijanis. Artur from
Amaras kneels weeping with joy and the guys gather in St. Ghazanchetsots Cathedral: the sound of Armenian
prayer is first heard in the church. You have certainly filmed secret materials too that had to be withdrawn
and lined up with necessary political positions before coming to light. Correct me, if I am wrong.
– I had sufficient experience to define what was allowed to be shown and what had to remain archived. I’ve always
had those internal standards and scale. After the liberation of Shushi, on May 11, I returned to Yerevan. Naturally,
I really wanted this historical footage to appear on television, but the chairman of the State Television and Radio
Committee said he would not allow airing the material “without Vazgen Sargsyan’s permission.” After all, it was a
serious political event: Shushi was liberated. We were granted the permission five minutes prior to airing of Hatte Tee
program at Artsakh news studio. A 15–minute video material was broadcast without comment.

– Why was it reduced to 15 minutes? What happened to the rest of the material? And what happened to a
lengthy material filmed by you throughout so many years in Artsakh?
– That is the most painful issue. Some of them were stolen; many video tapes were lost on the way. Many things
happened in that period. A significant part of the footage will be destroyed too pretty soon. Don’t ask me about this. I
don’t want to talk about this, because there is no sense to do that.

– However, this is the historical record of the Artsakh war – scene by scene, with facts, evidence, history, war
veterans, both high–hearted soldiers and worthless beings. These were the annals of the war as a whole. I’ve
searched for your films on the web. There are a few scenes from Artsakh in those films. Why is that so?
– My video archive is stored in a place that I will not reveal. You didn’t see my films and my materials, because you
didn’t search them properly. There are films where my video materials are used. I don’t know. I am not consistent.
I do not represent or introduce what I’ve done. There are people who know me well, so I’ll say it again: you’d better
ask them.
By Naira Paytyan
2016
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Filmography
Cinematographer
1976–1988 – Art Masters, film series
1982 – Duduk, television film
1984 – Song about Yerevan, video film
1993 – Testing Ground, doc.
1995 – Primer for Armenians living in their
Homeland, doc.
1998 – 10 Years Later, doc.
1998 – Robert Kocharyan: Karabakh Chronicles, doc.
2002 – Humble Heroes: Liberation of Shushi
2008 – Moscow Museums, film series

2008 – Moscow Museums
2014 – Tragedy of my Nation, doc.
Scriptwriter
1982 – Duduk
1983 – Pantomime
1993 – Testing Ground
1998 – 10 Years Later
1998 – Robert Kocharyan: Karabakh Chronicles,
co–author
2014 – Tragedy of My Nation, co–author

Director
1982 – Duduk
1983 – Pantomime
1984 – Song about Yerevan
1993 – Testing Ground
1995 – Primer for Armenians living in their homeland
1997 – Suiciders, doc.
1998 – 10 Years Later
1998 – Robert Kocharyan: Karabakh Chronicles
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Shavarsh Vardanyan was born in 1950, Gyumri. In 1982 he graduated from
the All–Union State Institute of Cinematography in Moscow. Afterwards
he began working as a cinematographer at HayFilm studio. He has shot
documentaries and feature films. Starting 1988 Vardanyan joined the
Pan–Armenian National Movement. In February of the same year he left
for Artsakh to take part in the liberation war. With a camera and a weapon
in his hand he took part in the battles fought for Getashen, Shahumyan,
Artsakh and other bordering territories of Armenia.
He has filmed documentary materials lasting over 1200 hours. On the basis
of those footage numerous films have been made and screened in different
countries worldwide.
He was wounded for several times during the military clashes and after
recovering he made it back to the frontline.
In 1992 Vardanyan founded and headed the Press Department of Armenia’s
Defense Ministry. In 1995–2001 he served as Deputy Head of the
Department of Internal Troops of Armenia’s Ministry of internal Affairs, in
2001–2010_ Deputy Head of the Police Educational Complex of Armenia.
Since 2011 he has lectured at Yerevan State Institute of Theatre and
Cinematography.
Shavarsh Vardanyan is a member of the RA Union of Cinematographers.
He has been awarded with “Medal for Bravery”, Medal of “Marshal
Baghramyan”, the nominal weapon by the RA (Republic of Armenia)
Government and Defense Minister. He also received Minister of Cultures’
“Gold Medal” and “For Service in Battle” medal of the NKR government.

There are people who carry their homeland on
their shoulders, who fight for it and defend it,
and there are those who simply enjoy
victories in the war
SHAVARSH
VARDANYAN
Cameraman, Director

– It wasn’t that I’ve always dreamed of becoming a
cinematographer. I was more attracted to the nature and
painting. I loved painting but, alas, I wasn’t a painter. I’ve
become a film cameraman by a made–up story. After
graduating from NCO school (noncommissioned officers’
leadership school) in Georgia, I was sent to Yerevan. I
arrived here later than my fellow servicemen and when
I met the Chief of the Army Staff Kazarlovsky, I told
him I had been shooting a film in Georgia and finished
it late. He was delighted to learn that I had something
in common with shooting, and said I would replace the
Zvezda newspaper’s photographer who would soon be
discharged. I was sent home for a week to rest and get
down working. Meanwhile, I went to my photographer
friend and told him I was in an awkward situation
because of a lie. I asked him to teach me photography.
Thus I joined the army as a photographer, then I learned
how to use camera and realized I loved what I was doing.
This is the story of how I became a cameraman.
After the army, I went to Leningrad and worked
at Lenfilm for two years, then continued my
career at Hayfilm. I was eager to become a good
specialist. I graduated from the All–Union Institute
of Cinematography in Moscow. My first work was a
documentary film Second Life, directed by Gagik
Stepanyan. Then I filmed The Road to David of Sasun
feature film and worked with different directors.
In 1988, I took my camera and went to the Opera House
Square, then I decided to go to Artsakh. I asked some
rich people, the so called tsekhoviks (shadow capitalist;
owner of an underground workshop or factory in the
Soviet Union) at that time to buy me a camera, but they
refused. The poet Gevorg Emin game me my first small
camera with these words: “My boy, you’re endangering
your life, and the camera is nothing.” My first shooting
in Artsakh was done with this camera which I gave back
later. I broke five cameras on the battlefield.
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We managed to extricate
some of the wounded, when
we saw the plane was on fire.
I wanted to run up the stairs
to take my camera back and
I had barely touched the
stair–step when I felt I was in
the air… I touched my leg on
the ground, saw it bleeding
and realized I was seriously
injured. They were dragging
me, and I was screaming,
“Leave me, save my camera.”
Of course, it was very
painful, filming the capture
of Shushi was not something
you could do every day.

In March 1988, I was in Stepanakert. I went to the cemetery, where they had placed a memorial tablet dedicated to
the victims of Sumgait. A large crowd had gathered there: the women were mourning and crying. Russian soldiers
surrounded the women not allowing men to approach them. As I looked like a Russian, I entered the cemetery
without asking and started filming. Suddenly, I noticed a Russian lieutenant colonel looking at me and whispering
in someone’s ear. I realized I was going to be captured. As I was filming, I told women in an undertone, “I’m not
Russian, they will come to take me away now. Help me if you can, if not, forget about this.” And I went on filming.
Russian soldiers went up to me and took me to the car. Mrs. Varsik, an elderly woman who was working in the store,
laid herself in front of the car. The other women also surrounded the car so that it would be impossible to drive
it. Can you imagine? Women managed to drag me out of there and took me to Varsik’s store, where there was a
basement. They kept me in the cellar for one day. The next day there came a man who was going to keep me at his
house. He was a short, elderly man, with a little roach (later I found out that this was a consequence of an accident).
On our way home I was thinking. “Oh my God, is he going to keep me?” This was Artush Aleksanyan, also known
as Petrovich, Artur Aleksanyan’s (Artur of Amaras) father. It was a wonderful family that became very dear to me. I
used to stay at their house whenever I visited Artsakh during four years. There was no electricity there, and when my
camera’s battery was running down I used to ask, “What are we going to do, Petrovich?” There were three families in
Stepanakert that had portable engines. We used to go to their places at night and stay there spending wonderful time
until batteries were charged and we went back late at night, singing songs on our way home.
I’ve been almost in all hot spots of Artsakh. I always managed to be where there was going something to happen. I
went there on a donkey, on horseback, on foot, by car, however possible.
– When did you first come across the reality of war?
– The answer to your question is probably in the episode that I am going to speak about. We were on a hill, some 30
people together with general Daribaltayan. Suddenly Azerbaijanis opened fire. Except for Daribaltyan, we were all
lying on the ground. I laid there filming and asked the general, “Grandpa, (I called him so, because I loved him like
my grandfather), why don’t you lie down, aren’t you afraid of stopping a bullet?” “Shavarsh jan (dear Shavarsh), I
know my bullet, why would I bend down in vain?” he answered. These words got stuck in my memory. After a while,
I was going to the positions, accompanied by a 13–year–old boy from Shahumyan. We were about to pass near an
Azerbaijani machine gun that was located on the height, and I started crawling and leaping from one tree to another
when I saw the boy with his hands in his pockets, whistling and walking as if nothing were wrong. Then he turned
around, and to my surprise, said, “Uncle Shavarsh, why are you rolling on the ground?” I replied, “Aren’t you afraid
of getting shot, my boy?” He only answered: “I know my bullet.” The same words ... Then, the longer I stayed there,
the more I realized that I could recognize my bullet too and I stopped hiding in every shooting. If I were hiding, I
would not be able to film as much as I did.
If we live in this region, we must always be ready for war and bring up children as soldiers, unless, of course, we
want to lose this piece of land. One can always find words to justify leaving the country, but maybe we should try to
stay.

421

– In one of your interviews, you said something like this: “If I did not go to war, I don’t know how I would
justify or assign a meaning to my existence.”
– I would have probably become a mediocre cameraman; I would have shot two more films and would have earned
a little more money. But in the sense of responsibility before the motherland, I would not feel so satisfied as today,
thanks to the archive, which I had created by firing, filming and being wounded. Seven documentaries were created
on the basis of these materials. My materials were used in numerous films and TV programs.
– A part of these valuable materials was lost during the war, and it was one of the hardest blows for you, if
I’m not mistaken. How were the tapes destroyed by fire?
– It would be the same thing if you asked me how my leg was amputated. The tapes mainly contained preparatory
work to the liberation of Shushi and the operation itself. We had a wonderful friend, Levon Movsisyan (Lolo). He
saved our lives, covering with his body a grenade thrown by the enemy. Had it not been for him, at least seven of us
would have been killed. Thank God, he survived. God saved his life. On May 15, Lolo asked me to take him to Yerevan
along with the other wounded. How could I turn down his request? He had saved my life and was in a hopeless
condition. The plane had accommodated the wounded, our equipment and my camera with the videotapes. Suddenly,
they opened fire from Aghdam’s direction; they started shelling from Grad system straight on the direction of the
airport. The plane was obviously the target. We managed to extricate some of the wounded, when we saw the plane
was on fire. I wanted to run up the stairs to take my camera back and I had barely touched the stair–step when I felt
I was in the air… I touched my leg on the ground, saw it bleeding and realized I was seriously injured. They were
dragging me, and I was screaming, “Leave me, save my camera.” Of course, it was very painful, filming the capture
of Shushi was not something you could do every day.
– If I remember correctly, you have been wounded three times in Artsakh.
– Yes, I was wounded in Nuvedi for the first time, and in Krkzhan, for the second time. A shell hit the rock, a
fragment broke off from it and fell… straight on my back. I do not remember anything after that; I opened my
eyes in the hospital, in Yerevan. My ribs were broken, and I had lung laceration. I ran away from the hospital after
rehabilitation and left for Artsakh again. When you know your friends are there, you are constantly thinking about
them; who was killed? Who was wounded? What happened? It was like a disease, your feet took you directly there.
We sometimes gather with guys and wish we could bring those days back. There was love, purity, honesty, justice
there, there was everything there.
There were very sad, but also very bright moments. The faces of our boys are always on my mind: fearless, despising
the death. You cannot cultivate patriotism in a child, they need vivid examples. In kindergartens and at school they
are brainwashing children with patriotic discourse, but when a child sees his neighbor Poghos, a war veteran, who
has lost his leg and lives in extreme poverty, dragging out a miserable existence, the injected patriotism in the child
simply vanishes. This, incidentally, is a global phenomenon. Remember American movie hero, Rambo, who says. “I
am fighting for my homeland, but it does not love me.” These are the words of an American soldier. Everywhere is
the same: there are people who carry the homeland on their shoulders, who are fighting and defending it, but there
are people who simply enjoy the victories in the war.
However, I must say that the Artsakh war has given us something very important, not only because we brought back
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the lost territory. A nation that had been living in utter humiliation and starvation, leading a wretched existence for
about a century, was suddenly able to stand up and prove that not everything was lost; it would fight for its freedom
and independence. Of course, we might think that we could have done more; some say we could have captured
Nakhichevan, etc. But even that is debatable. “I can capture many territories, but can you give me cover?” Monte
used to say.
– Today you are also engaged in pedagogical activity. What potential do you see in young people?
– I am a lecturer at the State Institute of Theater and Cinema, leading a cinematography course. I’m sorry to say,
but today’s young people seem reluctant to start thinking. There is a lack of diligence, they are not wholeheartedly
engaged in the work that they do. It is clear that this is not only their fault. Specialists don’t develop on paper, while
they are deprived of the opportunity to work with professional camera. I do not understand the parents who are
paying for their child’s education, knowing that he does not study and won’t be able to pursue that profession in
future.
– Are you working on a film project at the moment?
– I am working with the Bulgarian side on a feature film Long Return, dedicated to the war in Artsakh. The script was
written 11 years ago. Some of the money was allocated by the Ministry of Culture, but it certainly is not enough. Let’s
hope that the film will be ready in 2014, after which I will not address this issue any more.
By Alisa Gevorgyan
2014
Filmography
Cameraman Feature films
1981 – Snowdrops and Edelweiss
1982 – The Warmest Country
1982 – A Piece of Sky
1987 – Road to David of Sassoun
1987 – Illusion or Three of Us
Documentaries
1983 – Biography
1983 – Fire
1984 – Second Life
1984 – Fulcrum
1988 – Theatre Square
1989 – Curfew
1990 – Karabagh Movement
1990 – Blockade

Director Documentaries
1990 – Armenia
1991 – 20 Days in Artsakh
1992 – Call of the Race
1993 – White Bear
1996 – Evidence
2001 – Target
2008 – Sun Temple
Long Return full–length feature film will be completed in
coming future.
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Vardges Ulubabyan was born in 1963, in Stepanakert. He worked at
Stepanakert capacitor manufacturing plant in 1980–1982 and served in the
Soviet Army in 1982–1984. In 1984–1986, Uhubabyan studied at the Civil
Engineering Institute in Penza. He continued his education in Theatre Penza
State Institute of Culture in 1986–1988. From 2001 to 2007, Ulubabyan
also acquired extramural education in at Journalism Department of Sankt
Petersburg State University.
In 1988, he became assistant director at NKAO Television and Radio
Committee. Starting from 1989, Ulubabyan regularly took part in the self
defense of Artsakh and was wounded several times. Later, he continued
his military carrier as a senior officer at the political department of NKR
Defense Army and contributed greatly to the creation of Goyamart (Battle of
Survival) TV program. From 1995 to 1998, Ulubabyan was Director of the
Artsakh TV and Radio Committee, and in 1998, he became TV cameraman
of News and Propaganda Department of NKR Defense Army and was
later promoted to the position of the TV director of the same department.
In 2003, Ulubabyan was demobilized and sent on pension for length of
service. In 2003, he continued his television career as a cameraman at
the Public Television of Armenia. In 2007–2008 Ulubabyan was director
of the Artsakh Public Television and was appointed head of the Archive
Department in 2008.
Ulubabyan was also elected to the NKR Parliament of the fifth and the sixth
convocation and became Deputy Chairman of the Standing Parliamentary
Committee on Science, Education, Youth and Sport. He was awarded with
the order Combat Cross of the Second Degree and Mother’s Gratitude
medal.

During war, the propaganda obeys different
rules and solves tactical problems

VARDGES
ULUBABYAN
Director, Cameraman,
Freedom fighter

– In 1988, I was in Stepanakert at the very beginning of the movement. At first I took part in the rallies. We had a
good leader – Kamo Danielyan and we have recently celebrated his 85th anniversary. He was my first commander,
the guys from the newly established television gathered around him. We were procuring arms and ammunition; it
was bought from Russia or supplied by Armenia. And if in 1990 they were still attending rallies in Stepanakert and
Yerevan, I was already fighting in Getashen. This is how I started my military career.
Before that, during particularly fierce fights, I was wondering why no one was filming all that was happening. I knew
they would not believe us if we simply told them what we saw and what was happening: we lived under constant
bombardment, we starved and suffered from thirst for weeks and we were running out of bullets… In a word, even
at those terrible, awful moments I realized that there was no one among us who would write, keep a chronicle or
capture on video all this. Besides, in those years it would be a shame for us to do something else.
But when I was wounded for the third time, I thought I had to do something else to be helpful to my country, before
I could recover completely. Since I was a TV director, I made up my mind to take a camera and start working. Senor
Hasratyan was about to create Goyamart studio in the Defense Army (it wasn’t called Goyamart yet, it was information
department which then served as a basis for Goyamart) and he offered me a job. At that period, the regions of
Horadiz and Jabrail were liberated and I was doing the filming, with an automatic rifle in one hand and a camera in
another.
Once, I was also injured as a journalist during the Horadiz operation on March 3, 1994. Two months later the war
ended.
– So when the war began you were a freedom fighter, but when it ended you were already a documentarian.
What did you do with the materials that were filmed?
– I left everything at Goyamart studio. I worked as the archive director for several years. I gathered all the materials
and saved them on different data carriers (hard disc, DVD, etc.). In case one of them was destroyed, the materials
would still be stored on the other one. I was mainly working on digitizing the video materials, but I failed to complete
the work, as I was elected to parliament.
– What lesson does the war teach?
– It all depends on human nature. Some people might become murderers, others would avoid that. As for me, I’ve
reached a level that is something in between. The evil inside me seems to have abated and I’ve reached a neutral
state. There are people who suffer from post–war syndrome throughout their entire life. There are those who have
experienced something terribly frightful and those memories keep haunting them in nightmares. All of us see
dreams, but the nightmares haunting us when everything is already over are probably one of the worst repercussions
of war. We have seen cruel things and they have left their mark on us.
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– Do you remember the first time you switched on
the camera to start shooting? What was the most
impressive and memorable thing for you?

Propaganda was very
crucial during the war, and I
thought that we were busier
more with propaganda than
keeping the chronicles of
war.
...Whatever it is, whether it
was impartial or not, during
war the propaganda obeys
different rules and solves
tactical problems.

– My first video material was not about a military
operation. We were instructed to accompany the
representatives of the International Red Cross Committee
to the military positions. I took the camera with me,
although they said it was not necessary, and since we
were traveling on their car, I wasn’t allowed to carry
a weapon with me. I only filmed several shots: the
Red Cross representatives gave recommendations to
soldiers on what they were allowed to do and what was
prohibited. But then serious action began in the direction
of Horadiz and Fizuli. Our equipment barely worked, the
batteries were running down every 10 minutes: I had to
carry the camera and join the guys in fighting with and
automatic rifle, because the camera would work only
for some 10–15 minutes anyway. Honestly, sometimes I
wanted the battery to run down as quickly as possible, so
that I could easily join the guys in fighting.
– This means that you were more a soldier,
than a cameraman. When you contemplated the
underreporting of war, did you think more about
revealing the whole situation to the world or you
were more bothered with its historical value?
– Both were important, but I was more concerned with
future generation’s chance to get to know what had really
happened. It was not easy, it was painful, although it all
seemed so romantic at first. The Fedayi movement too,
was initiated by idealistic people. I was also idealistic
when I arrived from Russia…
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– Do we really possess the materials that would
allow future generations to get an idea of what has
happened and are the available materials being used
to the full extent?
– Owning the material is not enough, you need to
be honest first of all. Now all reporters, writers and
historians work on someone’s order. What can I say?
I don’t think the television and press are impartial,
because there are a lot of falsifications. They can lionize
deserters and discredit real heroes. Everything is so
subjective now. That is why I always answer the questions
of reporters hoping that they really want to reveal the
truth. When you read books today, you realize that they
are advocating for different values and people.
– This is what I was referring to: are the materials
that were filmed before being used in a timely
and appropriate manner, to avoid falsifications of
history?
– We were working at the News and Propaganda
Department. Media coverage and propaganda play key
roles during war. We were the only media source in
that period. We aired one program every week, and
the loved ones of soldiers – their parents, wives and
children – were waiting for that day to get news about
military positions and the front. What if the program
showed some kid’s father and the child did not see him?
… There was no Internet in those years, you wouldn’t be
able to find and watch the video the next day on the web.
So if you missed the program, it was over. Propaganda
was very crucial during the war, and I thought that we
were busier more with propaganda than keeping the
chronicles of war. We would film one and the same tank
from different shooting angles so that to show it some
10 times. We did not deceive our people, we just wanted
to encourage them a little. As for the foreign audience,
well, we were probably cheating them, because we used
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My best friends were killed in
front of my eyes… We simply
chose the most honest, the
most fair–minded and the
bravest from us as a leader.
And whoever was elected
commander, he died just a
few days later after that.
The problem was that
whenever anyone was chosen
to be the commander of
the unit, he thought that he
had to go one step ahead of
others...

to film the same tank from different angles to create an impression that we had some 50 tanks and to make them
believe we had sufficient ammunition. Whatever it is, whether it was impartial or not, during war the propaganda
obeys different rules and solves tactical problems.
– You said the values have changed, that a deserter can be lionized and a real hero can be discredited. Do
the materials filmed in the past really help to show the real defenders of our homeland?
– These are raw materials: now editors, montage specialists and others are working on them. It all depends on how
they will work. It depends on thеir disposition, on the order they are instructed to implement or who is а greater
authority to them – some general or a colonel? I wouldn’t say they are lying, but when they take a liking to someone,
it directly affects their attitude. They start exaggerating things and glorifying the people they like.
– Your most remarkable or most painful memories are related to…
– They are related to the loss of my friends. My best friends were killed in front of my eyes… Probably, just like in
other military units, no one appointed commanders: we simply chose the most honest, the most fair–minded and the
bravest from us as a leader. And whoever was elected commander, he died just a few days later after that. I was the
last commander chosen by the members of our unit, but I did not die: I was just seriously injured. The problem was
that whenever anyone was chosen to be the commander of the unit, he thought that he had to go one step ahead of
others. It was the same with Kamo Danielyan, Sergey Hambardzumyan, Gurgen Khachatryan… They were all killed
each after each. To me, Sego was number one in that war…
Ruzan Bagratunyan
2016
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Գրքում զետեղվել են լուսանկարներ
պատերազմի վավերագրողների անձնական
արխիվներից:
Զետեղված են նաև Կարեն Գևորգյանի
հեղինակած հետևյալ լուսանկարները,
որոնք պահվում են Հայոց ազգագրության
և ազատագրական պայքարի պատմության
ազգային թանգարանում (ՀԱՊԹ):

The book features photos from the personal
archives of the war documentarians.
It also includes the following photos taken by Karen
Gevorgya that are kept at the National Museum
of Armenian Ethnography and History of the
Liberation Struggle.
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Նրանք նկարում էին պատերազմը
Կինովավերագրողները Արցախյան պատերազմում. 1991–1994

They were Documenting the War
Documentary Filmmakers in the Artsakh (Liberation) War: 1991–1994

Հարցազրույցները՝ Ալիսա Գևորգյանի
Նաիրա Փայտյանի
Նանա Պետրոսյանի
Ռուզան Բագրատունյանի
Ձևավորումը՝
Անի Պապյանի
Էջադրումը՝
Ժագ Թոփալագյանի
Սրբագրիչ՝
Սամվել Խաչատրյան
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